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Prévia da 
inflação mostra 
maior alta em 
quase 19 anos

O IPCA-15, prévia da inflação 
oficial, ficou em 0,59% em maio. 
Apesar de abaixo da taxa de abril 
(1,73%) veio acima do índice de 
maio de 2021 (0,44%). É a maior 
alta para o mês desde 2016. No 
ano, o IPCA-15 acumula 4,93% 
e, nos últimos 12 meses, 12,20%, 
acima dos 12,03% registrados 
em abril, sendo a maior taxa pa-
ra 12 meses desde novembro de 
2003, quando o acumulado foi de 
12,69%.

Todos os grupos de produtos 
e serviços pesquisados apresen-
taram aumento nos preços, exce-
to habitação (queda de 3,85%), 
influenciado pela redução de 
14,09% na energia elétrica, infor-
ma o IBGE.

Marco Caruso e Eduardo Vila-
rim, do Banco Original, ressaltam 
veio acima do esperado pelo mer-
cado financeiro (mediana medida 
pela Bloomberg de 0,45%. Entre 
as principais pressões altistas, en-
contram-se os preços livres e de 
serviços. “Esse número eleva as 
expectativas para um IPCA fecha-
do em maio de 0,59%”, destacam 
Caruso e Vilarim. “Projetamos 
um IPCA de 9% para 2022.”

“Transportes, saúde e vestuá-
rio foram as aberturas que mais 
descolaram de nossas projeções. 
Transportes se mostrou ainda 
bastante pressionado, avançando 
1,80% influenciado pela alta da 
passagem aérea e combustíveis, 
com destaque para o etanol e gás 
veicular, após elevações do diesel 
e da gasolina observadas nos me-
ses anteriores”, destaca a análise 
do Original.

Reduzir alíquota de ICMS não 
aliviará preço de combustíveis
Política equivocada do governo leva a falta de diesel

A redução da alíquota do 
ICMS sobre combustí-
veis – cobrado pelos es-

tados e dividido com municípios 
– para 17%, como desejam o Go-
verno Bolsonaro e a Câmara dos 
Deputados, não significará queda 
nos reajustes dos preços.

A Federação Nacional do Fis-
co Estadual e Distrital  (Fenafis-
co) cita que os estados congela-
ram o ICMS sobre combustíveis, 
mas os valores cobrados do con-
sumidor continuaram subindo. 
“No último dia 10, o óleo diesel 
teve um aumento de 8,87%, acu-
mulando uma alta de aproxima-
damente 47% nas refinarias. Is-
so apenas dois meses depois de 
sancionada a Lei Complementar 
192, que prometia ‘frear’ a alta 
dos combustíveis”, ressalta a en-
tidade.

Para a Fenafisco, a responsabi-
lidade pelo aumento dos preços é 
da desastrosa gestão econômica 
do Governo Federal, alinhada à 
política de paridade internacional 
de preços da Petrobras – “que fa-
vorece os super-ricos e impõe to-
do o custo sobre os mais pobres” 
– e o cenário internacional.

Cálculos de Felipe Sichel, eco-
nomista-chefe do Banco Modal-
mais, dados do fechamento desta 
segunda-feira mostram que a de-
fasagem da gasolina em relação 
ao preço externo variou entre 
21,2% e 28,6%. Sichel afirma que 
a defasagem na gasolina caiu após 
cinco semanas de alta, refletindo 
“o recuo médio de 6,2% nas co-
tações internacionais, acentuadas 
pela apreciação de 4,9% na taxa 
de câmbio e atenuada pela alta de 
4,1% no preço do etanol”.

Os dados, assim, revelam que 
o comportamento dos preços 
internos depende da variação no 
exterior e do câmbio, e não dos 
impostos cobrados.

A Federação Única dos Petro-
leiros (FUP) alertou que o Brasil 
corre o risco de desabastecimento 
de óleo diesel no início do segun-
do semestre, em função da previs-
ta escassez de oferta no mercado 
internacional e do baixo nível dos 
estoques mundiais.

“Apesar de ser autossuficiente 
na produção de petróleo, o Brasil 
importa atualmente cerca de 25% 
de suas necessidades de diesel no 
mercado interno, de acordo com 
a Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), devido à baixa utilização 
das refinarias brasileiras e a não 
conclusão de obras importantes 
no setor”, destaca a FUP. Página 6

Venezuela conta com 
multis para produzir 
2 mi de barris por dia

A Venezuela tem capacidade 
para produzir 2 milhões de barris 
de petróleo por dia este ano, disse 
nesta terça-feira o deputado e pre-
sidente da Comissão de Energia e 
Petróleo da Assembleia Nacional 
(Legislativo), Ángel Rodríguez.

O deputado do governista Par-
tido Socialista Unido da Venezuela 
(PSUV) expressou em entrevista à 
estatal Venezolana de Televisión 
que atualmente existem empresas 
transnacionais operando no país 
sul-americano, cuja meta é atingir 
400 mil barris por dia até o final 
do ano. A informação é da agên-
cia de notícias Xinhua.

Rodríguez comentou que várias 
empresas transnacionais, tanto da 
Europa quanto dos Estados Uni-
dos, estão “em negociações” para 
operar no país.

Em referência às empresas es-
tatais latino-americanas que ope-
ravam na Venezuela, o deputado 
não descartou que “como no pas-
sado recente, as empresas do con-
tinente voltarão, no âmbito de as-
sociações estratégicas, a explorar 
petróleo bruto”.

Brasil e China 
ampliam acordos
de cooperação

China e Brasil concordaram em 
aumentar a cooperação em vários 
setores, incluindo comércio de 
produtos agrícolas, investimen-
tos de baixo carbono e tecnolo-
gia limpa, bem como economia 
digital, concluindo os acordos em 
uma reunião bilateral de alto nível 
nesta segunda-feira.

O Ministério do Comércio da 
China listou os negócios nesta 
terça-feira, juntamente a outros 
resultados da sexta reunião do 
Comitê de Coordenação e Coope-
ração de Alto Nível China-Brasil 
(Cosban). Também foram listados 
os acordos sobre dois documen-
tos bilaterais importantes: o plano 
estratégico China–Brasil 2022–
2031 e o plano de implementação 
China–Brasil 2022–2026.

Foram assinados documentos 
para melhorar os serviços tribu-
tários para empresas transfron-
teiriças, fortalecer o comércio 
bilateral de produtos agrícolas, 
aprofundar a cooperação em pes-
ticidas e aumentar o investimento 
no setor de baixo carbono e tec-
nologia limpa.

A sexta reunião da Cosban foi 
copresidida pelo vice-presidente 
chinês, Wang Qishan, e pelo vice-
-presidente brasileiro, Hamilton 
Mourão, por meio de videoconfe-
rência.

União concentra 77% da dívida do Rio

Dos R$ 184 bilhões da dí-
vida pública do Estado 
do Rio de Janeiro, 61% 

têm como credor diretamente a 
União e 16% estão relacionados 
a contratos que têm o Governo 
Federal como garantidor. Os da-
dos, consolidados até dezembro 
de 2021, foram apresentados 
pela Secretaria de Estado de Fa-
zenda (Sefaz), nesta terça-feira, 
na Comissão Parlamentar de In-
quérito (foto acima) criada pela 
Assembleia Legislativa (Alerj) 
para apurar o montante da dívida 
do estado.

A superintendente de Controle 
da Dívida Ativa da Sefaz, Diana 
Cabral, informou ainda que os 
débitos com bancos públicos so-
mam 11%; dívidas com credores 
estrangeiros são 9%; e os 3% re-

siduais são relacionados a bancos 
privados, órgãos da administração 
pública indireta e precatórios.

Levantamento realizado sobre 
amortização e pagamento de ju-
ros relacionados à dívida com a 
União, a partir de 1997, revelou 
que somente se abateu débito en-
tre os anos de 2009 e 2017. Pro-
jeção feita pela Sefaz projeta que, 
ao fim do novo Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF), em 2030, o 
estoque da dívida deverá se estabi-
lizar em aproximadamente R$ 200 
bilhões.

O economista José Carlos de 
Assis apresentou, em matéria no 
Monitor Mercantil publicada há 
cinco anos, que, quando a dívida 
dos estados foi criada, em 1997, 
pelo Governo FHC, representava 
R$ 111,18 bilhões em valores de 

2017. Foram pagos o equivalente 
a R$ 277 bilhões. E, pelas contas 
do Governo Federal, restava to-
dos os estados pagarem R$ 476 
bilhões. Hoje, somente o Estado 
do Rio de Janeiro deve à União RS 
141,7 bilhões (77% dos R$ 184 bi-
lhões da dívida total do estado).

Para o presidente da comis-
são, deputado Luiz Paulo (PSD), 
a entrada do estado no RRF, em 
2017, não foi efetiva em permitir 
que o estado organize suas finan-
ças e realize investimentos que 
possibilitem o desenvolvimento 
econômico e social: “A vantagem 
estratégica de se aderir ao RRF é 
respirar por um período e fazer a 
retomada do pagamento da dívi-
da. Se, durante o respiro, são apli-
cados juros, não respiramos, esta-
mos na forca”.

Julia Passos/Alerj
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paulatinamente,  
foram criando 
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Reflexões para teoria do Estado Nacional: Imperialismo financeiro – 2
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Os Imperialismos 
foram mais es-
tudados e cri-

ticados pelas condições 
econômicas (impedir o 
desenvolvimento das colô-
nias) e políticas (submeter 
as soberanias) e a decor-
rente subordinação tecno-
lógica. Porém sempre teve 
imensa importância a con-
dição psicossocial, como se 
constata nos idiomas euro-
peus, línguas oficiais de to-
das as Américas, a Oceania, 
a maioria dos países africa-
nos e mesmo na Ásia. Veja-
-se que os EUA e Canadá, 
nas Américas, a Austrália 
e Nova Zelândia, na Oce-
ania, e a Índia, na Ásia, se 
desenvolveram política e 
economicamente mantendo 
amarras culturais na Euro-
pa.

O Imperialismo Finan-
ceiro fez muito mais do que 
dominar economicamente, 
ele desorganizou estruturas 
de Estado, constituiu uma 
realidade virtual para a vida 

cotidiana das pessoas. Bus-
cando apartar-se o máximo 
possível das relações mate-
riais de produção, o finan-
cismo nega, consequente-
mente, as relações sociais 
concretas como um todo, 
pois, em sua abrangência, 
tudo que existe deve dirigir-
-se ao objetivo de lucro; 
sendo a realidade humana 
constituída de tantas finali-
dades distintas da obtenção 
de excedentes monetários, 
ela torna-se insuportável 
para o financismo, que de-
seja apagá-la, utilizando, 
para isso, todo o aparato de 
controle da mídia, das co-
municações e de toda sorte 
de tecnologia, sobretudo no 
âmbito digital.

Se Andrew Carnegie 
(1835–1919), John D. Ro-
ckefeller (1839–1937), Tho-
mas Edison (1847–1931), 
George Eastman (1854–
1932), Henry Ford (1863–
1947) fraudaram o povo 
com a publicidade enganosa 
sobre a qualidade dos seus 
produtos; os Stuart (1660), 
associados aos Rothischild 
(1773), fundaram verdadei-
ra religião cujos pastores 

(banqueiros, prestamistas, 
cambistas) são instruídos a 
se apropriam das riquezas 
das famílias, dos negócios e 
das nações para o enriqueci-
mento dos financistas e ren-
tistas: o sistema financeiro 
anglo-sionista, atualmente, 
anglo-sionista-estaduniden-
se e, muito provavelmente, 
já agora, senão em futuro 
próximo, incorporando os 
capitais marginais, das dro-
gas, dos contrabandos e de 
toda sorte de ilícitos.

De início apenas criaram 
a escravidão pela dívida, de-
pois se apossaram dos bens, 
passaram a controlar os ne-
gócios e, atualmente, com 
os “gestores de ativos” do-
minam segmentos inteiros 
de negócios. Toda indústria 
farmacêutica, siderúrgica, 
química, de comunicação 
de massa no mundo têm 
nos seus maiores acionis-
tas a BlackRock, Vanguard, 
State Street, Fidelity, UBS, 
PIMCO, Allianz e outros 
com ativos de centenas de 
bilhões e mesmo dezenas 
de trilhões de dólares esta-
dunidenses.

Desde os anos 1920, mais 

intensamente após os anos 
1950, as finanças desinfor-
mam sobre as questões am-
bientais e, paulatinamente, 
foram criando cisões, se-
gregações entre pessoas, 
por sexo, religião, etnia, fa-
zendo ressurgir o espírito 
das inquisições e das desa-
gregações, secessões, por 
toda parte. Os movimentos 
iniciados nos anos 1960 fo-
ram tomando cada vez mais 
espaço nas mídias, discus-
sões acadêmicas, políticas, 
parecendo serem as únicas 
questões que realmente me-
reciam ser debatidas.

No século 19, exceto na 
crítica marxista, as análises 
sobre o desenvolvimento 
capitalista identificavam as 
concentrações, pelas inte-
grações vertical e horizon-
tal, tirando vantagem do 
avanço tecnológico, for-
mando conglomerados e 
monopólios. Esta expansão 

levaria às multinacionais, 
que teriam, no entanto, a 
direção em única nação. Os 
“gestores de ativos” têm 
seus capitais espalhados 
por 85 paraísos fiscais dis-
tribuídos pelos continentes, 
desde remota ilha no Ocea-
no Pacífico até um setor do 
centro de Londres, a “City”.

Luiz Carlos Bresser-
-Pereira, ministro dos go-
vernos José Sarney e Fer-
nando Henrique Cardoso 
e professor emérito da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), no artigo “A crise 
financeira global e depois: 
um novo capitalismo?”, as-
sim demonstra entender a 
economia atual: “A crise fi-
nanceira global de 2008 foi 
consequência do processo 
de financeirização, a criação 
maciça de riqueza financei-
ra fictícia iniciada da década 
de 1980, e da hegemonia de 
uma ideologia reacionária, 
o neoliberalismo, baseada 
em mercados autorregula-
dos e eficientes. Dessa crise 
emergirá um novo capita-
lismo, embora sua natureza 
seja de difícil previsão. Não 
será financeirizado, mas se-

rão retomadas as tendên-
cias presentes nos 30 anos 
dourados em direção ao 
capitalismo global e basea-
do no conhecimento, além 
da tendência de expansão 
da democracia, tornando-a 
mais social e participativa.”

Além de não mencionar a 
verdadeiramente indesejável 
nova orientação psicossocial 
das finanças – corrupção, 
suborno, segregações de di-
versas naturezas nas socie-
dades, falsidades, falácias e 
“fakes” tudo – o ministro de 
FHC pede a volta do capi-
talismo dos “Pais Fundado-
res”. Não acredita no avan-
ço da sociedade vencendo 
os obstáculos e, em vez de 
novas concentrações, buscar 
formas mais amplas e ino-
vadoras de participação po-
pular e de integração social. 
Nesta cegueira, as finanças 
avançam e dominam tudo: 
pessoas, negócios, Estados 
Nacionais e organismos plu-
rinacionais.

Felipe Maruf  Quintas  

é cientista político.

Pedro Augusto Pinho  

é administrador aposentado.

MP 1.108/22 regulamenta trabalho remoto e traz segurança jurídica
Por Bruna Degani

A pandemia aumen-
tou tanto o núme-
ro de empregados 

atuando no regime de tra-
balho remoto que uma atu-
alização na legislação traba-
lhista se tornou inevitável. 
No dia 25 de março deste 
ano, foi aprovada a Medida 
Provisória (MP) 1.108/22, 
que trata sobre o pagamen-
to do auxílio-alimentação e 
regulamenta o teletrabalho.

O trabalho remoto foi 
uma solução para as res-
trições de mobilidade im-
postas pela pandemia, mas 
a estratégia que tinha cará-
ter temporário se tornou 
definitiva para várias em-
presas. O problema, então, 
passou a ser como contro-
lar a jornada de trabalho, 
tanto a favor do emprega-
dor, principalmente para 
permitir o gerenciamento 
das atividades, quanto do 

empregado, além de ques-
tões jurídicas que pode-
riam resultar em proces-
sos trabalhistas, o que não 
é desejável. O intuito da 
MP em questão é nortear 
a execução do trabalho de 
forma remota.

O artigo 6º da MP 1.108 
destaca que a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) 
sofreu alterações nos seus 
artigos 62, 75-B, 75-C e 75-
F. Isso foi necessário para 
permitir que as empresas 
adotem o modelo híbrido, 
reforçando que não se trata 
de trabalho externo como, 
por exemplo, exercido por 
representantes de vendas, 
contatos publicitários ou 
instaladores de TV a cabo. 
Vale ressaltar que a CLT 
foi criada em 1943 quando 
nem computador existia, e 
mesmo com as atualizações 
que sofreu ao longo dos 
anos, necessário se fez mo-
dificar os pontos citados.

Foi estabelecido que o 
empregado submetido ao 
regime de teletrabalho ou 
trabalho remoto poderá 
prestar serviços por jornada 
ou por produção ou tarefa. 
Nesta hipótese, não se apli-
cam as regras da duração 
de trabalho, inclusive de 
controle de jornada defini-
da a partir do artigo 57 até 
o artigo 75-F da legislação 
trabalhista.

No entanto, quando o 
empregado for contratado 
para prestar serviços por 
jornada, as empresas deve-
rão ter esse controle já que 
terão a obrigação de pagar 
horas extras, caso seja ul-
trapassado o número de 
horas regulares. Para tan-
to, será necessário a ado-
ção de sistemas de contro-
le de ponto on-line. Eles 
permitem ao empregador 
e ao empregado acom-
panhar toda a jornada e 
possibilitam que as regras 

sejam iguais às aplicadas 
no modelo de trabalho 
presencial.

Cabe destacar que o co-
laborador poderá compa-
recer presencialmente na 
empresa para execução de 
atividades específicas, ainda 
que de forma habitual. A 
mudança feita no parágrafo 
1º do artigo 75-B da CLT 
deixa claro que isso não 
descaracterizará o trabalho 
remoto. Já o parágrafo 4º 
do mesmo artigo diz que 
esse regime não se confun-
de e nem se equipara à ocu-
pação de telemarketing ou 
de teleatendente.

As empresas estão auto-
rizadas a replicar esse re-
gime a todos os colabora-
dores, inclusive estagiários 
e aprendizes, mas deverão 
conferir prioridade àqueles 
com deficiência e que te-
nham filhos ou crianças sob 
guarda judicial até quatro 
anos de idade. Independen-

temente de onde resida o 
colaborador contratado no 
regime de teletrabalho, se-
rão aplicadas as disposições 
previstas na legislação lo-
cal e nas convenções e nos 
acordos coletivos de traba-
lho relativos à base territo-
rial da empresa contratante. 
E caso o contrato seja ce-
lebrado em território bra-
sileiro, mas o funcionário 
resolva cumpri-lo em outro 
país, prevalecerão as regras 
da legislação brasileira, sal-
vo se as partes estipularem 
algo em contrário.

Por fim, é muito impor-
tante que as empresas espe-
cifiquem expressamente no 
contrato de trabalho desses 
colaboradores que eles fo-
ram alocados para a mo-
dalidade de trabalho remo-
to. Inclusive para informar 
quem ficará responsável 
pelas despesas resultantes 
do retorno ao trabalho. Em 
conjunto, devem celebrar 

acordos individuais com 
esses colaboradores para 
deixar claro os meios de co-
municação e qual jornada 
de trabalho deverá ser cum-
prida de forma a assegurar 
os repousos exigidos pela 
legislação.

O que se espera é que es-
sas mudanças tragam maior 
segurança jurídica aos em-
pregadores e empregados, 
uma vez que o modelo de 
trabalho remoto nas con-
dições em que estava sen-
do exercido deixava muitas 
dúvidas. Mesmo que ainda 
existam questões a serem 
discutidas, as regras fica-
ram mais claras, e basta a 
implantação e o uso corre-
to das ferramentas digitais 
de controle para que as re-
lações trabalhistas sigam 
tranquilas nesta nova socie-
dade que estamos criando.

Bruna Degani é gerente jurídica da 

HR Tech Ahgora.
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‘Empreendedores’  
fecham suas empresas

Em 2021 foram abertas 4.026.776 empresas, número 
recorde, um aumento de 19,7% em relação ao ano 

anterior. Porém, no mesmo período foram fechadas 
1.410.870, alta de 34,6% quando comparado com 2020. 
Os números são do Mapa de Empresas, do Ministério da 
Economia.

Apesar do saldo positivo de 2.615.906 empresas abertas 
em 2021, com um total de 18.915.002 empresas ativas, os 
números do 3º quadrimestre do ano passado mostram que 
a taxa de fechamentos se acelera, enquanto a de abertura 
tende a estagnação: foram abertas 1.209.634 empresas, 
aumento de 1,8% em relação ao mesmo período em 2020 
e queda de 15% em relação ao 2º quadrimestre de 2021. 
Foram fechadas 484.470  no 3º quadrimestre de 2021, 
aumento de 35,7% em relação ao 3º quadrimestre de 2020 
e estabilidade (queda de apenas 0,4%) em relação ao 2º 
quadrimestre de 2021.

Muitas explicações podem estar por trás desses per-
centuais, mas não se pode deixar de pensar que empresas 
abertas por necessidade – as microempresas individuais 
(MEIs), que respondem por 57,2% dos negócios ativos 
do Brasil, representaram 77,8% das empresas abertas em 
2021 – podem ter sido trocadas por empregos depois que 
o mercado deu leve melhorada.

Além disso, muitos que abriram empresas não con-
seguiram pagar os impostos e voltaram á informalidade, 
ou abriram novas, com CPF de algum parente, para seguir 
operando.

Conta

Ao som de Eu te amo, meu Brasil, hino da ditadura de 1964, 
um grupo de militares, entre eles o vice-presidente Hamilton 
Mourão, lançaram o “Projeto de Nação – o Brasil em 2035” 
em que defendem cobrança no SUS e nas universidades 
públicas para um “futuro melhor para nossos netos e filhos”. 
A pergunta que não foi feita é: netos e filhos de quem?

China e Rússia juntas no ar

“As forças aéreas chinesa e russa realizaram uma patrul-
ha aérea estratégica conjunta sobre o Mar do Japão, Mar 
da China Oriental e Pacífico Ocidental nesta terça-feira. O 
patrulhamento foi realizado de acordo com um programa 
anual de cooperação entre as duas Forças Armadas”, re-
lata, de forma curta, a agência de notícias Xinhua.

Tudo pela reeleição

Guedes quer aumentar o intervalo para reajuste de 
preços combustíveis. De preferência, um prazo de 5 
meses e 8 dias, com o próximo aumento não ocorrendo 
antes de 30 de outubro, data de eventual segundo turno 
das eleições.

Rápidas

Nesta quarta-feira, das 10h às 17h, o West Shopping (RJ) 
promove mais uma campanha de vacinação contra gripe 
e Covid-19, em parceria com a Clínica da Família Arthur 
Zanetti (CAP 5.2) *** O cantor Paulo Albatroz, cover de 
Elvis Presley, se apresenta nesta quinta, às 19h, no Américas 
Shopping (RJ) *** Também nesta quinta, a escritora capixaba 
Isa Colli participa da 8ª edição da Bienal Rubem Braga, 
realizada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim (ES). 
A conversa com a escritora poderá ser acompanhada pelo 
canal oficial da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no 
Youtube (Semcult Cachoeiro) *** A Legião da Boa Vontade 
(LBV) promoverá uma série de atividades durante a Semana 
Mundial do Brincar com o tema “Confiar na Força do Brin-
car”. Detalhes em lbv.org.br
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Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421

Edital de 2ª Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, 
de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os 
acionistas da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 01 de junho de 2022, às 11:00 
horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Ed. Centro 
Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921 (“AGE”), nos 
termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia, para deliberarem sobre: (i) a 5ª (quinta) 
emissão, pela Companhia, de debêntures conversíveis em ações ordinárias, da espécie com garantia 
real, em 4 (quatro) séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição (“5ª Emissão 
de Debêntures”); (ii) aprovar o aumento do limite do capital social autorizado previsto no caput do 
artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) autorizar a administração da Companhia a praticar 
todos os atos necessários, incluindo assinatura de documentos, escrituras e contratos, para realizar a 
5ª Emissão de Debêntures, caso aprovado o item (i) da ordem do dia. Documentos e informações à 
disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas 
na AGE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.br),
bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução 
CVM 481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas 
titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores 
devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida 
constam no Manual do Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar 
originais ou cópias dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou 
de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações 
escriturais de sua titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por 
Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica 
ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de procuração, 
devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação 
dos documentos para participação na AGE: Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos 
acionistas da Companhia o depósito dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, 
Jardim Paulistano, CEP 01452-921, aos cuidados do Diretor Presidente e de Relação com Investidores, 
Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com 
antecedência mínima de 2 dias úteis a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 
24 de maio de 2022. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

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

Termo de Não Instalação 
da Assembleia Geral Extraordinária Convocada para o dia 24 de Maio de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada às 11:00 horas do dia 24 de maio de 2022, na sede social da Viver 
Incorporadora e Construtora S.A. (“Companhia”), localizada cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, CEP 01.452-921. 2. Convocação e 
Publicação: Edital de primeira convocação publicado, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), no jornal “Monitor Mercantil de SP”, 
nas edições dos dias 3, 4 e 5 de maio de 2022, páginas 6, 3 e 5, respectivamente. Os documentos 
pertinentes aos assuntos da ordem do dia, incluindo a proposta da administração, foram colocados 
à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Companhia, 
nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da regulamentação aplicável. 3. Presença: Acionis-
tas representando 0% do capital votante e total, conforme Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: 
Presidente da Mesa - Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, indicado pelo Presidente do Conselho 
de Administração, o Sr. Rodrigo César Dias Machado; Secretária da Mesa – Sra. Ingrid Câmara de 
Freitas. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 5ª (quinta) emissão, pela Companhia, de debêntures 
conversíveis em ações ordinárias, da espécie com garantia real, em 4 (quatro) séries, para distribuição 
pública, com esforços restritos de distribuição (“5ª Emissão de Debêntures”) (ii) a alteração do limite 
do capital autorizado da Companhia previsto no Artigo 6º do seu Estatuto Social; e (iii) autorizar a ad-
ministração da Companhia a praticar todos os atos necessários, incluindo assinatura de documentos, 
escrituras e contratos, para realizar a 5ª Emissão de Debêntures, caso aprovado o item (i) da ordem do 
dia. 6. Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária: Considerando a presença de acionistas 
representando 0% do capital social votante da Companhia, a Assembleia Geral Extraordinária não foi 
instalada tendo em vista não ter alcançado o quórum legal mínimo de 1/4 (um quarto) para a instalação 
em primeira convocação, previsto no artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações. De acordo com as 
diretrizes legais, a administração da Companhia promoverá oportunamente a publicação do edital de 
segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária para tratar da ordem do dia. A Companhia 
esclarece que, em segunda convocação, a referida Assembleia Geral Extraordinária será instalada com 
a presença de qualquer número de acionistas, que deliberarão sobre as matérias constantes da ordem 
do dia pela maioria de votos dos acionistas presentes. 7. Encerramento: Não sendo possível instalar 
a Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação por falta de quórum legal, foi lavrado o 
presente Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária, que, após lido, foi redigido e 
assinado pelos presentes. Este termo é cópia fiel do lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais 
da Companhia. São Paulo, 24 de maio de 2022. Mesa: Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Presidente 
da Mesa, Ingrid Câmara de Freitas - Secretária da Mesa.

Passos Participações S.A.
CNPJ nº 05.561.635/0001-81 - NIRE 35300315146

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29/04/2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Rua 
Amauri, 255, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada 
a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos e secretariados pela Sra. 
Marcia Ruggiero Passos. 5. Ordem do Dia: 5.1) Exame e votação do relatório da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021; 5.2) Eleição da Diretoria. 6. Deliberações: 6.1) Os acionistas, por unanimidade, aprova-
ram, sem quaisquer restrições, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; 6.2) Foram reeleitos e 
empossados, com mandato até 30/05/2023, estendendo-se até a posse dos seus sucessores, para 
o cargo de Diretor-Presidente o Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, brasileiro, engenheiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 4.700.753-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 672.924.618-91; e 
para o cargo de Diretora a Sra. Marcia Ruggiero Passos, brasileira, empresária, casada, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 3.462.119-SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 766.032.888-34, ambos resi-
dentes e domiciliados em São Paulo-SP, com escritório na Rua Amauri, 255, 9º andar, CEP 01448-000, 
sendo ratificados todos os atos até o momento por eles praticados. Os diretores ora reeleitos declaram 
que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontrarem-se sob efeitos da conde-
nação, que os proíbam de exercer a administração de sociedade empresária. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. São Paulo, 29 de abril de 
2022. Pedro Luiz Barreiros Passos - Presidente da Mesa - Diretor-Presidente, Marcia Ruggiero Passos 
- Secretária - Diretora, Guilherme Ruggiero Passos - Acionista, Patrícia Ruggiero Passos - Acionista.

Governo é criticado pela falta de 
negociação sobre reajustes salariais
Servidores federais querem recomposição de 19,99%

Representantes de 
servidores fede-
rais criticaram, du-

rante debate na Câmara dos 
Deputados, a falta de nego-
ciação para a recomposição 
salarial de 19,99% em razão 
da inflação acumulada de 
2019 a 2021. Segundo o no-
ticiário, o Executivo buscou 
aval dos demais Poderes pa-
ra uma correção geral, ainda 
não oficializada, de 5%.

A Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço 
Público da Câmara reuniu 
dirigentes de 20 entidades 
de servidores do Executivo, 
do Legislativo, do Judiciário 
e do Ministério Público nes-
ta terça-feira (24) para dis-
cutir o assunto. O governo 
não participou da audiência.

Contra 5%

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, no de-
bate, o representante do 
Fórum das Entidades Na-
cionais dos Servidores Pú-

blicos Federais (Fonasefe), 
Sérgio Ronaldo, disse que 
o Ministério da Economia 
trata o assunto apenas pela 
mídia. “Não tem essa de 5% 
garantidos, o que temos, na 
verdade, é a falta de respei-
to do governo com a classe 
trabalhadora”, criticou.

Para o presidente do Fó-
rum Nacional Permanen-
te de Carreiras Típicas do 
Estado (Fonacate), Rudinei 
Marques, a situação é inusi-
tada. “Não temos uma me-
sa de negociação, estamos 
no meio da pandemia, mas 
queremos uma palavra fir-
me que diga qual é a polí-
tica salarial do governo. Até 
agora não sabemos”, ressal-
tou.

Marques lembrou que 
alguns segmentos estão 
em greve, como o Ban-
co Central e o Tesouro 
Nacional. Já servidores e 
médicos peritos da Previ-
dência Social encerraram 
paralisação de quase dois 
meses na segunda-feira 

(23), mediante a promes-
sa de envio ao Congresso 
Nacional de uma proposta 
para as categorias.

Custo e fonte

No governo Bolsona-
ro, lembrou a economista 
Mariel Angeli, do Depar-
tamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese), os sa-
lários da maioria dos servi-
dores não tiveram correção. 
A reposição reivindicada 
agora, de 20%, representa-
ria R$ 65 bilhões anuais; os 
5% indicados pelo governo, 
R$ 16 bilhões.

O presidente Jair Bol-
sonaro disse, na semana 
passada, por meio de redes 
sociais, que não há dinhei-
ro para reajustes e que, caso 
venham a ser implementa-
dos, dependerão de cortes 
orçamentários, em decor-
rência do teto de gastos. 
“Se me disserem de onde eu 
tiro, dou 10%, 15%, 20% a 

todos os servidores”, afir-
mou o presidente.

Segurança pública

Para o deputado Paulo 
Ramos (PDT-RJ), os servi-
dores da segurança pública 
são os mais insatisfeitos, 
pois receberam a promessa 
de aumentos diferenciados. 
“Além de não conquistar di-
reitos, o setor da segurança 
pública, no Brasil inteiro, 
federal e estadual, perdeu 
direitos, então está se senti-
do traído”, afirmou.

Ramos e o deputado 
Robério Correia (PT-MG) 
sugeriram e comandaram 
o debate. “O governo está 
destruindo o Estado”, cri-
ticou Ramos. Para Correia, 
os dirigentes demonstram 
estar unidos.

Os deputados Alice Por-
tugal (PCdoB-BA), Erika 
Kokay (PT-DF) e Vicenti-
nho (PT-SP) apoiaram os 
servidores durante a reu-
nião.

Regulamentar decisão do TCU sobre 
mandatos das agências reguladoras

O Projeto de Lei 
991/22 estabele-
ce que os manda-

tos nas diretorias das agên-
cias reguladoras, somados 
os exercícios como diretor 
e como diretor-presidente, 
não ultrapassarão cinco 
anos, vedada a recondução. 
O texto em análise na Câ-

mara dos Deputados altera 
o marco legal dessas autar-
quias.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, o projeto 
tramita em caráter conclu-
sivo e será analisado pelas 
comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço 
Público; e de Constituição 

e Justiça e de Cidadania. 
Atualmente, a lei prevê, de 
maneira geral, o mandato 
de cinco anos nas agên-
cias, vedada a recondução. 
A norma traz ainda regras 
de transição para quem 
ocupava cargos em 2019, 
pelas quais alguns pode-
riam permanecer por até 

sete anos.
“Passados três anos, 

ainda são percebidos cer-
tos gargalos interpretati-
vos quanto aos dispositi-
vos da lei das agências”, 
disse o autor da proposta, 
deputado Felipe Rigone 
(União-ES)
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Homeschooling 
‘é um projeto’?

A frase é de Darcy Ribeiro: “A crise da Educação 
brasileira não é uma crise. É um projeto.” Ela se fez 

ouvir em toda a Esplanada, na consciência dos que ainda a 
conservam, quando da votação do Projeto de Lei aprova-
do na Câmara dos Deputados (18 de maio), aprovado no 
Senado Federal (19 de maio) e criticado duramente pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, em 20 
de maio), através de nota.

Argumenta o Unicef  que o projeto de lei “priva crian-
ças adolescentes do pleno direito de aprender”. Famílias 
e escolas têm papéis sociais diferentes. A nova estrutura 
social privaria as crianças que nela ingressarem do maior 
espaço de convivência e diversidade que as crianças dis-
põem para o desenvolvimento da afetividade e da perso-
nalidade.

A nota acrescenta uma crítica à atribuição das respon-
sabilidades pela fiscalização do desempenho das crianças 
e jovens ao conselho tutelar, já que os conselhos tutelares 
não dispõem de profissionais necessariamente do ramo 
e que são normalmente encarregados de muitas outras 
atribuições.

‘Vai faltar comida’
“Daqui a dois ou três anos, poderá faltar alimentos no 

mundo. Não por falta de alimentos, mas por falta de logís-
tica. (Em 2022, 20 de maio; disse o presidente licenciado 
da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de 
Frutas/Abrafruta, Guilherme Coelho em entrevista no 
canal de TV por assinatura AgroMais).

Há empresas  
mineradoras responsáveis?

Não é “só” uma questão do sistema econômico capital-
ista. Está além disso. É uma questão ética e moral, ou dos 
valores da racionalidade econômica hegemônica.

Disse o repórter na TV que a UFMG e a Universidade 
Federal de Ouro Preto desenvolveram pesquisas que in-
dicam a possibilidade de utilização da “lama” dos reser-
vatórios da Vale. Utilização, por exemplo, na fabricação de 
tijolos.

A racionalidade empresarial da busca exclusiva da max-
imização do lucro, também chamada de ganância pelo 
senso comum, indica que, se a Vale fosse produzir tijolos 
com o material estocado nas barragens, teria que transferir 
recursos hoje alocados na mineração. Mais rentável para a 
empresa que, sozinha, responde por 7% das exportações 
do país. Melhor então deixar os tijolos pra lá. Tanto é as-
sim que o reservatório de Brumadinho estava inativo há 
três anos. Deixa pra lá. O ambiente é público (faz parte 
dessa racionalidade empresarial ultrapassada). Ninguém 
vai reclamar, até que se deem conta de que gente faz parte 
do ambiente.

Nessa racionalidade, o uso dos recursos é mais rentável 
na mineração do que na fabricação de tijolos (ou na guar-
da dos reservatórios). Talvez possa ser um pouco mais 
moderada por uma legislação menos complacente do que 
a que existe. Por que não? Legislação só não resolverá, 
porque aí a racionalidade nefasta também se manifestaria.

Sai mais em conta não desviar-se da vantagem absoluta 
de deter as minas e explorá-las, especializando-se na pro-
dução de um setor. Sobretudo se é em um setor de merca-
do externo, onde a regra de ouro é produzir cada vez mais 
daquilo que o custo alternativo de produzir (de produzir 
outras mercadorias) é maior.

Faetec: alunos não querem militarização. 
Querem valorização do modelo atual

As Comissões de 
Educação, de Ciên-
cia e Tecnologia, e 

do Cumpra-se da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) discutiram, 
nesta terça-feira, o decreto 
do Poder Executivo que pre-
vê a transformação das uni-
dades de ensino da Fundação 
de Apoio à Escola Técnica 
(Faetec) em escolas cívico-
-militares. Durante a reunião, 
os parlamentares anunciaram 
que devem ir às escolas para 
promover debate e consultar 
se a comunidade escolar de-
seja a implantação desse sis-
tema de ensino.

O subsecretário de Es-
tado de Ciência e Tecno-
logia, Edgar Leite, afirmou 
que houve um equívoco na 
compreensão do sentido do 
decreto. Segundo ele, a pro-
posta não se trata da impo-
sição de uma ideologia, mas 
sim de uma tentativa de res-
gatar a autoridade do magis-
tério. Ainda de acordo com 
ele, o decreto foi motivado 
por uma demanda da pró-
pria população fluminense. 
“Os princípios básicos são 
o respeito, a obediência, 
o critério de hierarquia do 
magistério, a valorização 
da bandeira do Brasil. Isso 
é uma demanda de certos 
setores da sociedade, então 
não há motivo para não im-
plantar esse sistema e ob-
servar seus efeitos a médio 
e longo prazo”, explicou.

O presidente da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, 
deputado Waldeck Carneiro 
(PSB), questionou como a 
Secretaria constatou essa 
demanda: “Vamos realizar 
uma nova audiência públi-
ca com a representação do 
vice-presidente da Faetec, 

que não esteve presente por 
questões de saúde, para que 
possa apresentar mais deta-
lhamento do programa. E 
a partir disso, pretendemos 
fazer audiências regionais, 
sobretudo nas localidades 
com maior concentração 
de unidades da rede Faetec, 
para discutir essa propos-
ta e verificar como a pasta 
verificou a existência dessa 
demanda. Isso deveria ter 
sido feito antes da implan-
tação do programa”.

Os professores participan-
tes da reunião contaram que 
as unidades enfrentam atu-
almente diversos problemas 
de carência de pessoal, tema 
que já foi discutido em au-
diência pública da Comissão 
de Educação, realizada no dia 
28/4 e presidida pelo depu-
tado Flávio Serafini (PSol). 
“O problema das escolas 
públicas não está na falta de 
disciplina, mas sim na falta de 
investimentos. É fundamen-
tal que haja a valorização das 
unidades já existentes”, des-
tacou Sheila Conde, diretora 
do Sindicato dos Profissio-
nais de Educação da Faetec 
(Sindpe-Faetec).

Os estudantes também 
frisaram que não houve di-
álogo entre o Governo do 
Estado e os discentes. “Os 
alunos não foram consulta-
dos se queriam a implemen-
tação do modelo cívico-mi-
litar. Nós não precisamos 
de um novo modelo, pre-
cisamos da valorização do 
modelo atual. Mesmo com 
as dificuldades que enfren-
tamos nas escolas, nós con-
seguimos apresentar resul-
tados”, declarou Gabriel 
Ibraim, estudante da Escola 
Técnica Estadual (ETE) de 
Bacaxá, localizada no muni-

cípio de Saquarema.
Presente na reunião, o 

deputado Rodrigo Amorim 
(PTB) apontou que, segun-
do dados do Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), a reprova-
ção é cerca de 34% menor 
quando se trata de escolas 
cívico-militares e o índice 
de alunos na idade certa de 
escolaridade é maior do que 
nas escolas comuns. Para o 
parlamentar, esse levanta-
mento expressa os pontos 
positivos do programa.

“O que há de errado em 
um ensino cívico-militar, 
em dar ênfase ao patrio-
tismo? O decreto cria um 
programa, que será imple-
mentado através de estudo 
de diversas secretarias de 
Estado, inclusive no que 
diz respeito à questão orça-
mentária. Os recursos dos 
fundos de segurança públi-
ca poderiam ser utilizados 
para suprir todas as neces-
sidades de infraestrutura, de 
alimentação, entre outras”, 
salientou Amorim.

De acordo com o depu-
tado Flávio Serafini, é fala-
cioso e desrespeitoso asso-
ciar a disciplina à presença 
de militares nas escolas. 
Além disso, o parlamen-
tar enfatizou que as escolas 
cívico-militares e as escolas 
tradicionais não podem ser 
comparadas, visto que as 
escolas cívico-militares têm 
investimento diferenciado, 
seleção para ingresso e pro-
fissionais suficientes para 
atender às demandas.”Não é 
necessária a presença de for-
ça de segurança para se ter 
disciplina. Os profissionais 
de educação são responsá-
veis pelo processo de ensino 
e aprendizagem, e a discipli-

na faz parte desse proces-
so. Essas comparações não 
podem ser feitas, porque 
são alunos com trajetórias 
completamente diferentes. 
Hoje, as escolas militares do 
Brasil não estão à frente de 
boa parte de escolas fede-
rais que têm investimento 
maior. A gente acredita que 
a educação tem que ter ges-
tão democrática, o estudante 
tem direito à diversidade, às 
diferentes identidades”, fri-
sou Serafini.

O presidente da Comis-
são do Cumpra-se, deputado 
Carlos Minc (PSB), ressaltou 
que é fundamental continuar 
o debate sobre a implantação 
do programa junto à comu-
nidade escolar. Minc ainda 
afirmou que o Governo do 
Estado pode solucionar os 
problemas levantados pelos 
estudantes durante o encon-
tro, a partir dos recursos pro-
venientes do leilão da Cedae, 
que tem uma margem de 
20% para ser realocado.

“Não seria preciso realizar 
a transferência de recursos 
das Secretarias de Estado 
da Defesa Civil, da Polícia 
Militar, para contemplar es-
sas necessidades essenciais 
apresentadas aqui, como a 
alimentação, os laboratórios, 
as bibliotecas. Precisamos 
dar desdobramento a esse 
debate nas unidades da Fae-
tec para saber de onde veio a 
demanda das escolas cívico-
-militares. Pelo que ouvimos 
aqui, há demandas sim, mas 
de outras naturezas. E essas 
demandas relatadas aqui não 
estão sendo atendidas”, co-
mentou. A deputada Dani 
Monteiro e o deputado Elio-
mar Coelho, ambos do PSol, 
também participaram da reu-
nião.

Alerj articula movimento  
contra instalação de térmicas

A Assembleia Legis-
lativa do Estado 
do Rio de Janeiro 

(Alerj) promoveu, nesta ter-
ça-feira, reunião virtual com 
parlamentares, especialis-
tas em energia, tecnologia 
e lideranças empresariais 
contra a proposta de levar 
o gás natural produzido na 
região Sudeste para abaste-
cer usinas termelétricas em 
estados do Norte, Noroeste 
e Centro-Oeste do país. A 
medida está prevista em ar-
tigos da lei de privatização 
da Eletrobras (Lei Federal 
14.182/21).

O encontro foi articula-
do pelo presidente da Alerj, 
deputado André Ceciliano 
(PT), por meio do Fórum da 
Alerj de Desenvolvimento 
Estratégico do Rio. A inten-
ção foi unir forças e articular 
um movimento para defen-
der os interesses do Estado. 
Os poços do pré-sal do Rio 
de Janeiro produzem cerca 
de 70% do gás natural extra-
ído no país e seria necessário 
investir bilhões na constru-
ção de gasoduto para levá-lo 

às outras regiões, sem garan-
tia de demanda de mercado 
consumidor.

“Numa manobra que cla-
ramente visa a atender mais 
a interesses privados do que 
aos do povo brasileiro, os 
atuais líderes do Congresso 
tentam, por meio de uma 
emenda estapafúrdia dentro 
da lei que autoriza a privati-
zação da Eletrobras, embutir 
um jabuti segundo o qual o 
Brasil deve priorizar a cons-
trução de termelétricas nas 
regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste - onde não há 
gás nem alto consumo de 
energia, mas sobra energia 
solar e eólica -, em detrimen-
to do Sudeste, que produz 
gás e consome muita ener-
gia”, argumentou o deputado 
André Ceciliano (PT).

Durante o encontro, espe-
cialistas endossaram a ação 
da Alerj contra a medida. 
O ex-presidente da Empre-
sa de Pesquisa Energética, 
engenheiro Maurício Tol-
masquim, destacou os altos 
custos envolvidos no proje-
to. A previsão, segundo ele, é 

de que sejam gastos R$ 100 
bilhões com a criação de ga-
sodutos, R$ 18 bilhões com 
a construção das térmicas e 
mais R$ 52 bilhões com a 
operação das mesmas.

“O que estamos vendo é 
o fim do planejamento ener-
gético. Os estudos não estão 
valendo de nada, contra a 
força dos lobbies no Con-
gresso Nacional. A lei de 
privatização da Eletrobras 
é um exemplo disso. Quem 
tinha pressão no Congresso 
conseguiu vantagens”, cri-
ticou Tolmasquim. Para o 
ex-presidente da Eletrobras, 
José Luíz Alquéres, a escolha 
por distribuir as termelétricas 
pelo país, desconsiderando 
os gastos e as potencialidades 
regionais, vai contra o pacto 
federativo. “Como você po-
de manter um pacto federa-
tivo atroando desigualmente 
em favor de alguns e contra 
todos? Porque o gasoduto 
e essas térmicas são investi-
mentos gravosos”, alertou.

Na ação ajuizada na última 
terça feira, a Alerj argumen-
ta que há falta a adequação 

de artigos da Lei Federal 
14.182/21 quedesatrelam a 
instalação de termelétricas 
dos locais de onde se extrai 
o insumo, desconsideran-
do as potencialidades regio-
nais. Para Karine Fragoso, 
da Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan), a 
medida vai contra a lógica do 
mercado. “Vamos ficar pas-
seando com o gás pelo Bra-
sil, enquanto precisamos de 
energia. Somos totalmente 
favoráveis ao respeito e à ló-
gica de mercado”, comentou.

A Alerj, por meio da Co-
missão de Minas e Energia 
e da Mesa Diretora, tam-
bém ajuizou outra Ação Ci-
vil Pública perante a Justiça 
Federal do Rio de Janeiro 
pedindo a suspensão da de-
sestatização da Eletrobras. 
O juiz da 16ª Vara Federal, 
Wilney Magno de Azevedo 
Silva, negou o pedido de 
liminar e a procuradoria da 
Casa entrou com recurso 
no Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região (TRF-2). 
Ainda não houve exame do 
recurso pelo relator.
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Três perguntas: a indústria brasileira de games
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Carol Olival, dire-
tora de extensão 

comunitária da Full Sail 
University (Flórida, Esta-
dos Unidos), sobre a indús-
tria brasileira de games, seus 
pontos fortes e a inserção 
dos estúdios brasileiros no 
mercado nacional e interna-
cional.

O que constituiu a in-
dústria dos games?

A indústria dos games é 
formada por muitas cama-
das de um setor da econo-
mia. Fazem parte dela os 
desenvolvedores, artistas e 
programadores que criam, 
desenvolvem e publicam jo-
gos. O pessoal que escreve 
roteiros e cria trilhas sono-
ras. Todos os profissionais 
que contribuem para que 
o jogo possa estar pronto 
para ser vendido nas lojas 
físicas, virtuais e na internet 
para ser baixado no celular.

Estou falando dos atletas, 
técnicos, preparadores físi-
cos, psicólogos e patrocina-
dores que usam os e-sports 
como objetivo de vida. Do 
pessoal que faz os eventos 
que movimentam o merca-
do financeiramente através 
dos jogos. Os streamers que 
jogam ao vivo, se divertin-
do, conversando e atraindo 
uma multidão enorme pa-
ra assisti-los. Inclusive, isso 
movimenta muito dinheiro 
em patrocínios.

Dos torneios físicos com 
toda a camada de profissio-
nais que cuidam do espaço 
onde o evento vai aconte-
cer, dos alimentos, das be-
bidas, da etiquetagem, da 
logística e da venda de pro-
dutos. Dos torneios virtuais 
com a venda de patrocínios 
virtuais e os canais onde os 
eventos são transmitidos.

Quando se fala na indús-
tria dos jogos, muitas pesso-
as pensam apenas no atleta 
de e-sport ou no desenvol-
vedor do jogo, mas essa in-
dústria vai muito além disso. 
Por exemplo, quando se fala 
em público, você tem o pú-
blico que joga em console, 
PC, celular e online. Maior 
que o público que joga, é o 
público que assiste. Quando 

se olha a quantidade de ho-
ras jogadas x quantidade de 
horas assistidas, as pessoas 
tendem a assistir mais jogos 
que efetivamente jogá-los. 
É por isso que temos essa 
bolha enorme.

A indústria de jogos é a 
segunda que mais cresce no 
mundo, perdendo apenas 
para a indústria médica. Is-
so não é gerado apenas pela 
venda de jogos nas pratelei-
ras, mas por tudo que mo-
vimenta capital em cima de 
um jogo. Um caderno, uma 
camiseta e uma mochila que 
tenham como tema o Roblox 
fazem parte dessa indústria.

Quais são os pontos 
mais fortes da indústria 
brasileira de games?

Um dos pontos mais for-
tes da indústria brasileira é a 
versatilidade. Nos mercados 
mais maduros, como o ame-
ricano, as pessoas são muito 
específicas naquilo que elas 
querem fazer. No Brasil, se 
a pessoa quiser ser um game 
developer ou gamer designer, 
ela vai estudar jogos digi-
tais. Até algum tempo atrás, 
a pessoa teria que estudar 
marketing, onde havia uma 
matéria de jogos lá dentro. 
Atualmente se tem um pro-
grama de jogos digitais onde 
se aprende um pouquinho de 
cada coisa.

No exterior, os bachare-
lados são muito mais diver-
sificados e profundos. Você 
tem bacharelado de game art 
onde se aprende a desenhar 
personagens, cenários e efei-
tos especiais para jogos; de 
game designer para pessoas 
que querem criar a ideia do 
jogo, o conceito, os desafios 
e o nivelamento; e de game 
developer dedicado apenas a 
programação e codificação. 
Nós dizemos que o game 
art faz tudo o que é bonito 
no jogo, que o game develo-
per faz tudo o que funciona 
e que o game designer faz a 
coordenação para que o jogo 
siga uma ideia lógica, ou seja, 
tenha começo, meio e fim. 
Além disso, você tem produ-
ção musical para jogos e mo-
bile game para o desenvolvi-
mento de jogos para celular, 
que é um ambiente diferente.

No Brasil, quando se es-
tuda, se estuda jogos digitais, 

Carol Olival

Divulgação Full Sail University

pois muita gente aprende fu-
çando e na raça. As escolas 
estão começando a incorpo-
rar o setor de games. Existem 
escolas que estão dando aula 
dentro do Scratch, que é uma 
ferramenta de programação, 
e que homologaram o Mine-
craft como uma plataforma 
onde os alunos podem fazer 
qualquer tipo de trabalho se 
ele puder ser construído co-
mo maquete dentro do jogo.

O que temos de mais po-
sitivo é que um brasileiro 
aceita fazer a arte, o design 
e o desenvolvimento de um 
projeto. Um estrangeiro 
não aceita isso. Ele diria que 
é formado para atuar numa 
especialidade, e não com 
outras que não são a sua 
expertise. É por isso que lá 
fora a mão de obra tem um 
refinamento muito maior 
do que temos aqui.

Eu não digo que isso é 
melhor ou pior. O Brasil 
está começando a ser visto 
como uma fonte de mão de 
obra de profissionais criati-
vos, comprometidos, apai-
xonados por jogos e bara-
tos. Com a atual conversão 
do dólar, um profissional 
brasileiro recebe feliz um 
terço do que recebe o pro-
fissional americano. Esse é 
um bom caminho entrante, 
mas se os profissionais bra-
sileiros não se capacitarem 
para os melhores cargos, 
nós sempre seremos a pri-
meira camada que ganha 
menos, resolve todas as bu-
chas e que faz tudo aquilo 

que os especialistas estran-
geiros se negam a fazer.

Como os estúdios bra-
sileiros se inserem no 
mercado nacional e inter-
nacional de games?

No Brasil, nós não temos 
estúdios gigantescos como 
no exterior. Nós temos es-
túdios onde os próprios só-
cios têm a ideia de um jogo, 
colocam o dinheiro, fazem 
a sua criação e o lançam. 
Quando se lança um jogo, 
o que mais vai dar retorno 
é a campanha de marketing. 
O estúdio pode ter um jo-
go genial, mas se ninguém 
conhecê-lo, ninguém vai 
comprá-lo.

O problema é que se vo-
cê pega um jogo brasileiro 
e lança no Brasil, poucas 
pessoas vão querer jogá-
lo. Por quê? Porque é um 
jogo brasileiro. Mas se vo-
cê pegar o jogo brasileiro, 
colocá-lo em inglês com 
um nome em inglês, fazen-
do seu lançamento na Ásia, 
conseguindo um monte de 
gente para jogá-lo, para en-
tão fazer o seu lançamento 
no Brasil, muitas vezes não 
deixando claro que ele é um 
jogo brasileiro, o começo 
das suas vendas será muito 
maior do que o jogo que foi 
lançado no Brasil.

Mesmo que a iniciativa 
seja brasileira, essa costuma 
ser a estratégia dos estúdios 
brasileiros, o que permite 
conseguir um retorno mais 
rápido, melhor e maior.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF Nº 10.939.209/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os associados do INSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - IEPEGES e o Conselho 
de Gestão do IEPEGES a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, em sua 
sede na Av. Jorge Curi, n. 550, Bloco A, sls. 161 e 345 a 351, em primeira 
convocação às 10:00 (dez) horas do dia 10 de junho de 2022, com a presença 
mínima de 2 (dois) associados e às 10:30 (dez horas e trinta minutos) horas 
com qualquer número de presentes, nos termos de seu Estatuto Social, com a 
seguinte Ordem do Dia: (i) Apreciar o Relatório da administração e as contas 
da Diretoria relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (ii) Apreciar as metas e diretrizes estipuladas pelo Conselho de Gestão; 
(iii) Eleger os membros do Conselho de Gestão; (iv) Eleger os membros 
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal (v) Assuntos Gerais Diretor 
Presidente: Charles Souleyman Al Odeh. Rio de Janeiro, 23/05/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Alessan-
dro Oliveira Felix - Juiz Titular do Cartório da 51ª 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 Av Eras-
mo Braga, 115 3ºAND´C´ Sls 309/313 CEP: 20020-903 - Cen-
tro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3779 e-mail: cap51vciv@tjrj.
jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Co-
mum - Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0313115-
80.2018.8.19.0001, movida por CEZAR AUGUSTO MANSOLDO 
em face de PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 
objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu 
PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que se en-
contra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quin-
ze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de 
que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janei-
ro, Aos Dezessete Dias do Mês de Maio do Ano de 2022. Eu, 
__ Maria Tereza Chaves Boucas - Técnico de Atividade Judici-
ária - Matr. 01/18635, digitei. E eu,  __ Roberta Lustosa Carrei-
ra - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/31120, o subscrevo.

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
(“Companhia”)

CNPJ nº 33.386.210/0001-19 - NIRE 3.330.013.730-1
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2022

1. Data, hora e local: Aos 16 dias de maio de 2022, às 14h, na sede 
social da Companhia, na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º andar, 
Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.270-900. 2. Composição da 
Mesa: Sr. Daniel Bergman, presidente; Sr. Fabio Bergman, secretário. 3. 
Quórum e Presença: Dispensada a convocação prévia tendo em vista a 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, Sr. 
Daniel Bergman, Sr. Fabio Bergman e Sra. Sheila Bergman. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.  
5. Deliberações: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, nos termos da alínea “b” do artigo 12 do estatuto 
social da Companhia, aprovam a reeleição: (a) para Diretor-Presidente 
e Diretor de Relações com Investidores, do senhor Fabio Bergman, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o 
nº 200155969-0 e no CPF/MF sob o nº 082.820.237-01; (b) para Diretores 
sem designação específica, dos senhores Homero Valle de Menezes 
Côrtes, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/
RJ sob o nº 200179263-8 e no CPF/MF sob o nº 241.098.357-04; Luiz 
Antonio Moreira Sant’Anna, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, 
inscrito no CONFEA-CREA/RJ sob o nº 200209302-4 e no CPF/MF sob o 
nº 335.452.437-53; José Antonio Mazzoco, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CONFEA-CREA/SP sob o nº 260368456-6 e no CPF sob 
o nº 694.078.608-25; e André Dias de Souza, brasileiro, casado, arquiteto 
e urbanista, inscrito no CAU/SP sob o nº A67700-0 e no CPF/MF sob o nº 
355.030.888-40, todos com o mesmo endereço profissional da Companhia 
e com mandato unificado de 1 (um) ano, a contar de 02 de junho de 
2022, ou até a sua substituição, conforme decisão deste Conselho de 
Administração, sendo permitida a reeleição. 6. Encerramento da reunião: 
Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros encerraram a reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. 
Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2022. Daniel Bergman - Presidente 
do Conselho de Administração; Fabio Bergman - Conselheiro; Sheila 
Bergman - Conselheira. Jucerja em 23/05/2022 sob o nº 4911082. Jorge 
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: 03 de maio de 2022, às 16h00. Devido à importância e 
urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi realizada de forma 
virtual, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 17 do Estatuto Social da 
TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). PRESENÇAS: Reuniu-
se o Conselho de Administração da Companhia com a presença dos Srs. Alberto 
Mario Griselli, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. 
Participou, ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. 
MESA: Sr. Alberto Mario Griselli – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. 
ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral 
(“ITRs”) da Companhia relativo ao 1º trimestre de 2022, encerrado em 31 de 
março de 2022. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e 
arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados 
e nas discussões sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os Senhores 
Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente 
impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma: 
Tomaram conhecimento do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da 
Companhia, relativo ao 1º trimestre de 2022, encerrado em 31 de março de 2022, 
conforme as informações fornecidas pela administração da Companhia e pelos 
auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes 
S/S (“EY”). ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na 
forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada 
e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ),  
03 de maio de 2022. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 4881821, 
em 10/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Portu-
guesa, sito na Rua Haroldo Lobo n° 400, nesta, no uso de suas atri-
buições, convoca todos os membros do Conselho Deliberativo, para 
referendar os vice-presidentes conforme estabelece os artigos 36 
e 57, inciso III, do Estatuto. (com urgência, no prazo de 48 horas).

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2022.
Gilberto Souza Gomes

Presidente do Conselho Deliberativo

LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.350.589/0001-53 - NIRE 33.300.31779-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA – SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), tendo em vista que a Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária da Companhia de 23 de maio de 2022 devidamente convocada foi 
instalada e deliberou sobre os itens da ordem do dia da Assembleia Geral 
Ordinária, mas não atingiu o quórum para a instalação de deliberação das 
matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, ficam os Srs. 
Acionistas da Leblon H3 Participações S.A. (“Companhia”) convocados a com-
parecer, em segunda convocação (conf. inciso I do §1º do art. 124 da Lei das 
S.A.), à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em continuação da 
assembleia do dia 23 de maio de 2022, a qual será realizada no dia 31 de maio 
de 2022, às 9 horas, no mesmo local, i.e., excepcionalmente (conf. § 2º do 
art. 124 da Lei das S.A.), na Rua Rainha Guilhermina nº 75, 1º andar, Leblon, 
CEP 22441-120, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre 
mesma ordem do dia, qual seja: (i) discussão, exame e votação da proposta 
de aumento do capital social da Companhia no montante de R$161.116,00 
(cento e sessenta e um mil, cento e dezesseis reais), mediante a emissão de 
161.116 (cento e sessenta e uma mil, cento e dezesseis) novas ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) discussão, exame e votação da 
alteração do Estatuto Social da Companhia, de forma a (a) modificar o Artigo 
5º, em caso de aprovação do item (i) acima e, (b) atendendo a solicitação de 
acionistas da Companhia, alterar o Capítulo III, para refletir nova composição 
da Diretoria; (iii) caso aprovadas as matérias do item (ii) acima, a aprovação 
da consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iv) discussão, exame e 
votação de proposta(s) para alienação da Companhia e/ou de seus ativos, 
conforme solicitado por acionistas da Companhia; e (v) caso aprovado o item 
(ii)(b) e/ou o item (iv) acima, eleição de novo(s) membro(s) da Diretoria, con-
forme solicitado por acionistas da Companhia. Rio de Janeiro, 24 de maio de 
2022. Administradores da Companhia. 

Empresas brasileiras pagam mais a acionistas 
Vale: 9° lugar no mundo, na frente da Apple

A mineradora Vale se-
gue na lista das dez 
maiores empresas 

pagadoras de dividendos do 
mundo no primeiro trimes-
tre de 2022, de acordo com 
a 34ª edição do Janus Hen-
derson Global Dividend 
Index. A Janus Henderson 
Investors, gestora global de 
investimentos, publicou a 
nova edição do relatório do 
Índice Global de Dividen-
dos.

O relatório mostra que as 
grandes empresas brasileiras 

aumentaram seus benefícios 
em 7,4% no primeiro trimes-
tre do ano. Os únicos grandes 
países que registraram um 
declínio nos dividendos fo-
ram o Reino Unido (-21,5%) 
e o Japão (-15,2%).

De acordo com a gesto-
ra, isso confirma a recupe-
ração pós-pandêmica nos 
resultados das corporações. 
“Os dados são especial-
mente significativos no ca-
so da mineradora Vale, que 
com US$ 3,6 bilhões apa-
rece classificada em nono 

lugar de entre as empresas 
com maiores benefícios no 
mundo, na frente inclusive 
da Apple”.

No primeiro trimestre 
de 2022, os dividendos da 
mineradora brasileira caí-
ram de US$ 4 bilhões no 
primeiro trimestre de 2021 
para US$ 3,6 bilhões, de-
vido aos preços mais bai-
xos do minério de ferro na 
segunda metade de 2021, 
mas a relativa força global 
dos setores de mineração e 
energia fez com que a Vale 

continuasse sendo um dos 
maiores pagadores de divi-
dendos do mundo, desta-
cou o relatório.

De acordo com o levan-
tamento, a restauração do 
pagamento da Ambev a ní-
veis pré-pandêmicos com-
pensou no Brasil a redução 
no valor do pagamento da 
Vale, bem como um corte 
nos dividendos do Banco 
Bradesco. No total, o au-
mento total trimestral do 
Brasil é de 7,4% em uma 
base subjacente.
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 33.300.005.811 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Edital de Convocação - Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas

Ficam convidados os Senhores acionistas titulares de ações preferenciais de emissão do Banco Modal S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem na Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas (“AGESP”), a ser realizada 
de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital ALFM Easing Voting (“Plataforma Digital”), no dia 
20 de junho de 2022, às 14h, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Proposta de conversão da totalidade 
das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por 
cada ação preferencial, a qual será objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a 
ser realizada às 16h do mesmo dia 20 de junho de 2022. Em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 136 da Lei 
das S.A., a aprovação da matéria acima é condição da eficácia da deliberação constante do item (i) da Ordem do 
Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada na mesma data. Informações Gerais: Os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, incluindo, mas não se limitando, ao Manual 
de Participação e Proposta da Administração para a AGESP (“Manual de Participação”), encontram-se à disposição 
dos acionistas para consulta (i) na sede da Companhia; (ii) no website de Relações com Investidores da Companhia 
https://ri.modal.com.br; (iii) no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) www.cvm.gov.br; e (iv) no website 
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) www.b3.com.br. Informações para Participação: A AGESP será realizada 
exclusivamente de modo digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das S.A., e da Resolução da CVM nº 81, 
de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), não havendo, portanto, a possibilidade de comparecimento físico 
à AGESP. Para todos os fins legais, a presente reunião será considerada como realizada na sede da Companhia, 
conforme disposto no art. 71, §2º da Resolução CVM 81. A participação do acionista poderá ser: (i) Via boletim 
de voto a distância (“BVD”): Conforme previsto nos artigos 26 e seguintes Resolução CVM 81, os acionistas da 
Companhia poderão encaminhar, a partir desta data e até o dia 14 de junho de 2022 (inclusive), suas instruções 
de voto em relação à matéria objeto da ordem do dia da AGESP mediante o preenchimento e envio do BVD, cujo 
modelo foi disponibilizado no website de Relações com Investidores da Companhia https://ri.modal.com.br e nos 
websites da CVM www.cvm.gov.br e da B3 www.b3.com.br. Para informações adicionais, o acionista deve observar 
as regras previstas na Resolução CVM 81 e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Companhia, 
bem como no respectivo Manual de Participação, divulgado nesta data; ou (ii) Virtual, por meio da Plataforma 
Digital: A participação virtual, por meio da Plataforma Digital poderá se dar pessoalmente ou por representante 
legal ou procurador devidamente constituído, nos termos do artigo 28, §§2º e 3º da Resolução CVM 81, caso em 
que o acionista poderá: (a) simplesmente participar da AGESP, tenha ou não enviado o BVD; ou (b) participar e 
votar na AGESP, mediante solicitação explícita de desconsideração das instruções de voto enviadas via BVD, 
antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação. Conforme disposto no artigo 6º, §3º, da Resolução 
CVM 81, os acionistas preferencialistas que pretendam participar da AGESP, por si ou por meio de procuradores, 
deverão se habilitar até às 23h59 horas do dia 18 de junho de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização 
da AGESP, exclusivamente através do link: https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?
CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxbmTcpkjKE1hdYCXwdccoK3zTlO2QWHuo569b8c7o46J. Ainda, tais acionistas deverão 
apresentar a documentação necessária para sua habilitação, conforme descrita no Manual de Participação, no 
prazo indicado acima, conforme resumida abaixo: Acionistas Pessoas Físicas: • Documento de identificação com 
foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular). Acionistas Pessoas Jurídicas: • Último 
estatuto ou contrato social consolidado e documentação societária comprovando poderes de representação (i.e.: 
ata de eleição dos diretores, termos de posse); • Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH 
ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, 
desde que contenham foto de seu titular) do(s) representante(s) legal(is); • No caso de fundos de investimento: 
(i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do administrador ou gestor, conforme o 
caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação 
(i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); e (iii) documento de identificação com foto (Exemplos: 
RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da 
Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) do(s) representante(s) legal(is) do administrador 
ou gestor. Acionistas Representados por procurador: • Além dos documentos indicados acima, procuração, que 
deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano para um procurador que seja acionista, administrador da 
Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar 
seus condôminos, de acordo com o previsto no §1º do artigo 126 da Lei das S.A. Os acionistas pessoas jurídicas 
poderão ser representados por procurador constituído conforme seus estatutos ou contratos sociais, não sendo 
obrigatório que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira; • Documento de 
identificação com foto do procurador (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou 
carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular). 
Acionistas Estrangeiros: • Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas 
brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão ser traduzidos de 
forma juramentada, não sendo necessária sua notarização e consularização. Os acionistas que não se habilitarem 
no prazo acima referido (até às 23h59 horas do dia 18 de junho de 2022) não poderão participar da AGESP. A 
Companhia recomenda que os acionistas se familiarizem previamente com o uso da Plataforma Digital, bem como 
garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos para a utilização da Plataforma Digital, 
conforme orientações constantes do Manual de Participação. Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas 
que, no dia da AGESP, acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do 
horário previsto para o seu início, a fim de permitir a validação do acesso de todos os acionistas credenciados. Para 
informações adicionais sobre a participação na AGESP e o acesso à Plataforma Digital, o acionista deve consultar 
o Manual de Participação. A administração da Companhia esclarece, por fim, que somente as ações preferenciais 
de sua emissão, incluindo aquelas subjacentes aos certificados de depósito emitido pela Companhia (units), terão 
direito de voto na AGESP.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022.
Diniz Ferreira Baptista 

Presidente do Conselho de Administração

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  Companhia Aberta de Capital Autorizado

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco 
Modal S.A. (“Companhia”) a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada de modo 
exclusivamente digital, por meio da plataforma digital ALFM Easing Voting (“Plataforma Digital”), no dia 20 de junho 
de 2022, às 16h, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a migração da Companhia para 
o segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado 
(“Novo Mercado”); (ii) Como requisito à migração, a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da 
Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial, com a 
consequente extinção das ações preferenciais de emissão da Companhia; (iii) Sujeito à aprovação das deliberações 
constantes dos itens (i) e (ii) acima, deliberar sobre a reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo 
aos requisitos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”) e para 
incorporar os demais ajustes detalhados na proposta da administração, com sua respectiva consolidação, cuja 
vigência é condicionada à aprovação da migração da Companhia ao Novo Mercado pela B3, bem como homologação 
das alterações pelo Banco Central do Brasil; (iv) Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem 
todos e quaisquer atos necessários para a conclusão do processo de migração da Companhia para o Novo 
Mercado; (v) Ratificar a contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 26.907.265/0001-61, empresa responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da 
Lei das S.A. (vi) Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei das S.A., ratificar as aquisições, pela 
Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Galapos Consultoria e Participações Ltda. (CNPJ/ME 
nº 13.020.940/0001-94) e (b) W2D Tecnologia e Soluções Ltda. (CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16), objeto dos fatos 
relevantes divulgados, respectivamente, em 16 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021; e Considerando 
o item 4.1 do regulamento do segmento especial da B3 denominado Nível 2 de Governança Corporativa (“Nível 2” 
e “Regulamento do Nível 2”, respectivamente), bem como o parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, os detentores de ações preferenciais da Companhia terão direito de voto atribuído às suas ações, 
especificamente com relação à aprovação da matéria contida no item (iii) acima. Em atendimento ao disposto no 
§ 1º do artigo 136 da Lei das S.A., a eficácia da aprovação da matéria contida no item (ii) acima é condicionada à 
aprovação ou ratificação, conforme o caso, da mesma matéria pela Assembleia Geral Especial de Acionistas 
Preferencialistas (“AGESP”), a ser realizada, em primeira convocação, em 20 de junho de 2022, às 14h, conforme 
Edital de Convocação da AGESP divulgado nesta data. Informações Gerais: Os documentos e informações 
pertinentes às matérias a serem deliberadas, incluindo, mas não se limitando, ao Manual de Participação e Proposta 
da Administração para a AGE (“Manual de Participação”), encontram-se à disposição dos acionistas para consulta 
(i) na sede da Companhia; (ii) no website de Relações com Investidores da Companhia https://ri.modal.com.br; 
(iii) no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) www.cvm.gov.br; e (iv) no website da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) www.b3.com.br. Informações para Participação: A AGE será realizada exclusivamente de 
modo digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das S.A., e da Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 
2022 (“Resolução CVM 81”), não havendo, portanto, a possibilidade de comparecimento físico à AGE. Para todos 
os fins legais, a presente reunião será considerada como realizada na sede da Companhia, conforme disposto no 
art. 71, §2º da Resolução CVM 81. A participação do acionista poderá ser: (i) Via boletim de voto a distância 
(“BVD”): Conforme previsto nos artigos 26 e seguintes Resolução CVM 81, os acionistas da Companhia poderão 
encaminhar, a partir desta data e até o dia 14 de junho de 2022 (inclusive), suas instruções de voto em relação à 
matéria objeto da ordem do dia da AGE mediante o preenchimento e envio do BVD, cujo modelo foi disponibilizado 
no website de Relações com Investidores da Companhia https://ri.modal.com.br e nos websites da CVM 
www.cvm.gov.br e da B3 www.b3.com.br. Para informações adicionais, o acionista deve observar as regras previstas 
na Resolução CVM 81 e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Companhia, bem como no 
respectivo Manual de Participação, divulgado nesta data; ou (ii) Virtual, por meio da Plataforma Digital: A 
participação virtual, por meio da Plataforma Digital poderá se dar pessoalmente ou por representante legal ou 
procurador devidamente constituído, nos termos do artigo 28, §§2º e 3º da Resolução CVM 81, caso em que o 
acionista poderá: (a) simplesmente participar da AGE, tenha ou não enviado o BVD; ou (b) participar e votar na 
AGE, mediante solicitação explícita de desconsideração das instruções de voto enviadas via BVD, antes da 
colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação. Conforme disposto no artigo 6º, §3º, da Resolução CVM 81, 
os acionistas que pretendam participar da AGE, por si ou por meio de procuradores, deverão se habilitar até às 
23h59 horas do dia 18 de junho de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização da AGE, exclusivamente 
através do link: https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxYI
wtWoWyIJMqqR2pCw+x15nNCa+1JT13TcJx/tJ/OF2. Ainda, tais acionistas deverão apresentar a documentação 
necessária para sua habilitação, conforme descrita no Manual de Participação, no prazo indicado acima, conforme 
resumida abaixo: E apresentando a documentação abaixo: Acionistas Pessoas Físicas: • Documento de identificação 
com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas 
pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular). Acionistas Pessoas Jurídicas: 
• Último estatuto ou contrato social consolidado e documentação societária comprovando poderes de representação 
(i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); • Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, 
CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração 
Pública, desde que contenham foto de seu titular) do(s) representante(s) legal(is); • No caso de fundos de 
investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do administrador ou gestor, 
conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 
representação (i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); e (iii) documento de identificação com foto 
do(s) representante(s) legal(is) do administrador ou gestor. Acionistas Representados por procurador: • Além dos 
documentos indicados acima, procuração, que deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano para um 
procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao 
administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, de acordo com o previsto no §1º do artigo 
126 da Lei das S.A. Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados por procurador constituído conforme 
seus estatutos ou contratos sociais, não sendo obrigatório que seja acionista, administrador da Companhia, 
advogado ou instituição financeira; • Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, 
carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que 
contenham foto de seu titular) do procurador. Acionistas Estrangeiros: • Os acionistas estrangeiros deverão 
apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da 
pessoa jurídica e a procuração deverão ser traduzidos de forma juramentada, não sendo necessária sua notarização 
e consularização. Os acionistas que não se habilitarem no prazo acima referido (até às 23h59 horas do dia 18 de 
junho de 2022) não poderão participar da AGE. A Companhia recomenda que os acionistas se familiarizem 
previamente com o uso da Plataforma Digital, bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos 
dispositivos eletrônicos para a utilização da Plataforma Digital, conforme orientações constantes do Manual de 
Participação. Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da AGE, acessem a Plataforma 
Digital com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para o seu início, a fim de permitir a 
validação do acesso de todos os acionistas credenciados. Para informações adicionais sobre a participação na AGE 
e o acesso à Plataforma Digital, o acionista deve consultar o Manual de Participação. A administração da Companhia 
esclarece, por fim, que somente as ações ordinárias de sua emissão, incluindo aquelas subjacentes aos certificados 
de depósito emitido pela Companhia (units), terão direito de voto nas matérias (i), (ii), (iv), (v) e (vi) AGE.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022.
Diniz Ferreira Baptista 

Presidente do Conselho de Administração

FUP alerta para ameaça de escassez de diesel 
País importa 25% das necessidades do mercado interno 

O Brasil corre o ris-
co de desabaste-
cimento de óleo 

diesel no início do segundo 
semestre deste ano, em fun-
ção da prevista escassez de 
oferta no mercado interna-
cional e do baixo nível dos 
estoques mundiais, alerta 
Federação Única dos Petro-
leiros (FUP).  

Segundo a entidade, ape-
sar de ser autossuficiente 
na produção de petróleo, 
o Brasil importa atualmen-
te cerca de 25% de suas 
necessidades de diesel no 
mercado interno, de acor-
do com a Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustível  (ANP), 
devido à baixa utilização 
das refinarias brasileiras e a 
não conclusão de obras im-
portantes no setor .  Apon-

ta, também, que a demanda 
brasileira pelo produto ten-
de a aumentar a partir de ju-
nho/julho próximo com o 
aumento da safra agrícola, 
a maior circulação de cami-
nhões e a esperada retoma-
da do consumo no período 
pós pandemia da Covid 19.

Segundo a FUP, a depen-
dência pelo produto impor-
tado revela o equívoco da 
política do governo Bolso-
naro que não criou novas 
refinarias, reduziu investi-
mentos no setor do refino e 
decidiu vender unidades da 
Petrobrás. “Uma política de 
desmonte, que, com base na 
política de preço de parida-
de de importação de com-
bustíveis, contribuiu para 
a escalada da inflação, atu-
almente em 12% ao ano” , 
afirma o coordenador- geral 

da FUP, Deyvid Bacelar. 
Ele destaca que o forne-

cimento de diesel tornou-se 
tema de grave preocupação 
desde que as sanções contra 
a Rússia alteraram  o comér-
cio de combustível. “A India 
está produzindo diesel com 
petróleo russo e exportando 
para a Ásia e Brasil. Porém, 
grande parte do diesel im-
portado pelo Brasil, cerca de 
80%, é fornecido pelos Esta-
dos Unidos, que estão man-
dando muito produto para a 
Europa. Há possibilidade re-
al de faltar diesel no mercado 
brasileiro ou de o preço desse 
combustível explodir no pa-
ís”, ressalta Bacelar com base 
em informações levantadas 
pelo departamento de eco-
nomia da FUP.  

Para  Bacelar, “um dos 
erros cruciais do governo 

federal foi não ter  con-
cluído  o segundo trem 
da Refinaria  Abreu Lima 
(Rnest/PE), especializada 
na produção de diesel; não 
ter investido no Comperj 
(Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro); e não 
ter construído unidades de 
coqueamento  em algumas 
refinarias do país - como na 
refinaria da Bahia, privatiza-
da no fim do ano passado 
- que deveriam estar pro-
duzindo diesel ao invés de 
óleo combustíveis”. 

Além disso, em 2016, 
a opção do governo Mi-
chel Temer foi estimular 
importações de combustí-
veis, com a criação de em-
presas privadas no setor. 
“ Essas empresas pressio-
nam por importações e 
para que o preço interno 

seja o preço de paridade 
internacional”,completa 
o economista do Dieese/
FUP, Cloviomar Cararine, 
observando que o governo 
Bolsonaro vive um dilema, 
buscando equilibro em cor-
da bamba. 

“A Petrobras  está num 
dilema,  ou atende aos acio-
nistas , com lucros e divi-
dendos recordes; ou reduz 
preço na refinaria,  que im-
pacta na bomba. Bolsonaro 
tenta se equilibrar nas duas 
canoas, a dos  acionistas e 
a dos  trabalhadores brasi-
leiros , que sofrem com a 
inflação  e perda de poder 
aquisitivo”, diz Cararine. 

Para o dirigente da FUP,  
a ameaça de desabasteci-
mento de diesel no merca-
do doméstico a menos de 
cinco meses das eleições 

presidenciais levou Bol-
sonaro ao desespero e é o 
pano fundo da quarta tro-
ca de presidente da Petro-
brás  e do balão de ensaio 
da proposta governamental 
de congelamento de preço 
do produto  por cem dias, 
numa tentativa eleitoreira 
de evitar maiores explosões 
da inflação. 

“É mais uma cortina de 
fumaça criada por Bolsonaro, 
que não muda ou abandona 
a política de preço de pari-
dade de importação, o PPI, 
porque não quer. O PPI não 
é lei; é decisão do Executivo. 
A questão central é que o go-
verno não quer briga com o 
mercado, com os acionistas 
privados, que, com o atual 
modelo, têm a garantia de di-
videndos espetaculares”, diz 
Bacelar.

Substituição na Petrobras causa mal estar no mercado

A terça-feira foi de 
repercussão sobre 
a substituição do 

presidente da Petrobras. O 
fato fez as ações da empresa 
operarem em queda na bol-
sa de Nova York e despertar 
clima de incerteza por aqui 
sobre o que se pode esperar 
até as eleições. A turbulên-

cia está no ar. No encerra-
mento da B3, Petre4 recuou 
2,92% e Petre3 2,88%.

O presidente, Jair Bolso-
naro, demitiu o presidente-
executivo da companhia - o 
segundo em dois meses - de-
pois que a empresa se recu-
sou a vender combustíveis 
com desconto aos consumi-

dores, alertando que isso le-
varia à escassez de diesel.

Em nota, a estatal in-
formou que recebeu ofício 
do Ministério das Minas e 
Energia solicitando provi-
dências a fim de convocar 
Assembleia Geral Extra-
ordinária, com o objetivo 
de promover a destituição 

e eleição de membro do 
Conselho de Administra-
ção, e indicando Caio Ma-
rio Paes de Andrade, em 
substituição a José Mauro 
Ferreira Coelho. O ofício 
solicita, ainda, que Caio 
Mario Paes de Andrade se-
ja, posteriormente, avalia-
do pelo Conselho de Ad-

ministração da Petrobras 
para o cargo de presidente. 
“Tendo em vista que o Sr. 
José Mauro Ferreira Coe-
lho foi eleito pelo sistema 
do voto múltiplo na As-
sembleia Geral Ordinária 
realizada em 13/04/2022, 
caso aprovada pela assem-
bleia geral, sua destitui-

ção implicará na destitui-
ção dos demais membros 
do Conselho eleitos pelo 
mesmo processo, devendo 
a companhia realizar nova 
eleição para esses cargos. 
A Petrobras informa que 
novos fatos relevantes se-
rão oportunamente divul-
gados ao mercado”.
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