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NOVO LEILÃO DO 
PRÉDIO A NOITE
Edifício, que já foi oferecido por R$ 98 
milhões, pode sair por R$ 38,5 milhões. 
Por Antonio Pietrobelli, página 4

PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO
Holding familiar, doação dos bens em 
vida e testamento são possibilidades.  
Por Luciana Gouvêa, página 2

GUERRA HEGEMÔNICA E 
A LIDERANÇA DE LULA
Ex-presidente construiu reputação pouco 
compreendida pelas elites brasileiras.  
Por Fabio Reis Vianna, página 2

Interesses 
contra reforma 
tributária 
somam R$ 2 tri

O adiamento da votação da re-
forma tributária na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado indignou o eco-
nomista e tributarista Luiz Carlos 
Hauly.

“Adiar a votação da PEC 110 
só favorece quem vive às custas da 
trilionária dívida ativa que emper-
ra o país”, afirma o ex-deputado 
federal, autor do texto que deu 
origem à PEC 110.

“Hoje, os consumidores pagam 
R$ 1,6 trilhão em impostos, mas 
apenas R$ 1,1 trilhão é arrecada-
do. A diferença, R$ 500 bilhões, 
está ficando nas empresas, seja 
por inadimplência ou incentivo 
fiscal”, calcula Hauly.

O ex-deputado enumera os in-
teresses contrários à mudança:

– Quem vive da sonegação e 
deixa de pagar anualmente 8% do 
PIB (R$ 800 bilhões)

– Quem vive dos bilionários 
benefícios fiscais que ultrapassam 
7% do PIB (R$ 700 bilhões) a ca-
da ano

– Aqueles que lucram com a 
burocracia declaratória, que cus-
ta ao país anualmente entre 1% 
a 2% do PIB (R$ 100 a 200 bi-
lhões). O chamado contencioso 
(dívida tributária administrativa 
e judicial) já ultrapassa os R$ 7,5 
trilhões

– Aqueles que vivem às cus-
tas da trilionária dívida ativa de 
inadimplentes contumazes, que 
custa anualmente 3% do PIB (R$ 
300 bilhões); essa dívida alcança 
45% do PIB (R$ 4,5 trilhões de 
impostos para a União, estados e 
municípios).

Reservas globais abandonam dólar
e vão para moedas não tradicionais
Real brasileiro não está entre as preferidas

Apesar de a economia norte-
-americana deter uma parcela ca-
da vez menor da produção global 
nas últimas duas décadas, o dólar 
ainda desempenha um papel des-
comunal nos mercados globais.

“Mas, embora a presença da 
moeda no comércio global, dívi-
da internacional e empréstimos 
não bancários ainda ultrapasse 
em muito a participação dos EUA 
no comércio, emissão de títulos e 
empréstimos e empréstimos in-
ternacionais, os bancos centrais 
não estão mantendo o dólar em 
suas reservas na proporção em 
que fizeram no passado”, mostra 
texto de Serkan Arslanalp, Barry 
Eichengreen e Chima Simpson-
-Bell, do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI).

A participação do dólar nas re-
servas cambiais globais caiu abai-
xo de 59% no último trimestre do 
ano passado, estendendo um de-
clínio de duas décadas.

O papel do dólar não foi ocupa-
do pelas outras moedas de reserva 
tradicionais: euro, iene e libra. A 
parcela de reservas mantidas em 
renminbi representa um quarto da 
mudança nos últimos anos, mas o 
alcance ainda é restrito: no final 
do ano passado, um único país – a 

Posição das reservas mundias

Elaboração: FMI

Rússia – detinha quase um terço 
das reservas mundiais da moeda 
chinesa.

Por outro lado, as moedas de 
economias menores, que tradi-
cionalmente não figuram com 
destaque nas carteiras de reservas, 
como os dólares australiano e ca-
nadense, a coroa sueca e o won 
sul-coreano, respondem por três 
quartos da mudança de dólares.

Dois fatores podem ajudar a 
explicar o movimento neste con-
junto de moedas, segundo o FMI: 
retornos mais altos com volatilida-

de relativamente menor; e o fato 
de serem emitidas por países com 
contas de capital abertas e históri-
co de políticas sólidas e estáveis.

Em um exemplo da mudança 
na composição das reservas cam-
biais, o Banco de Israel revelou 
recentemente uma nova estratégia 
para seus mais de US$ 200 bilhões 
em reservas. A partir deste ano, 
reduzirá a participação do dólar 
americano e aumentará as aloca-
ções da carteira em dólar austra-
liano, dólar canadense, renminbi 
chinês e iene japonês.

Em meio a crise energética mundial, 
governo abre mão do controle

A Câmara dos Deputados de-
bateu nesta quarta-feira a política 
energética e o desenvolvimento 
econômico e social do País. De-
putados e convidados criticaram 
o processo de desestatização da 
Eletrobras e projetos de privatizar 
a Petrobras e acusaram o Gover-
no Bolsonaro de responsável pelo 
desmonte do Estado, com reflexos 
nos altos preços da conta de luz, 
do gás e da gasolina.

O deputado Zé Neto (PT-BA) 
mostrou o declínio da participação 
da União na Petrobras a partir do 
governo de Fernando Henrique 
Cardoso, em parte contida no Go-
verno Lula. “Antes do Governo 
FHC, havia 82% do patrimônio da 
Petrobras em controle da União. 
Depois, foi para 55% o controle 
da União. Com o presidente Lula, 
esse número cresceu para 63,2%. 
Depois de Lula, com o ex-presi-

dente Temer e o presidente Bolso-
naro, caiu para 50,3%”, listou Zé 
Neto, de acordo com a Agência 
Câmara.

O deputado Pompeo de Mattos 
(PDT-RS) citou especificamente 
a Petrobras e lembrou que a em-
presa, fundada em 1953 durante 
o governo de Getúlio Vargas, está 
agora em mãos erradas. “A Petro-
bras está explorando o povo brasi-
leiro, com lucratividade de 29% ao 
ano”, disse. “Além disso, criam um 
ambiente negativo para justificar a 
venda, a entrega da Petrobras.”

Na opinião da economista e 
professora da UFRJ Clarice Fer-
raz, “estão em jogo as duas em-
presas estatais que têm função 
pública e que estruturam o setor 
de combustíveis e o elétrico. É o 
acesso à energia que determina o 
nosso padrão de desenvolvimento 
e há uma crise energética mundial 

em curso.”
Essa crise climática e energéti-

ca tem reflexos na economia, co-
mo lembrou o representante do 
Instituto de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (Ineep) na audiência, 
Mahatma Ramos dos Santos.

Segundo ele, em um contexto 
de desorganização do mercado 
internacional de insumos energé-
ticos, provocados tanto pela pan-
demia quanto por conflitos entre 
países, é fundamental debater a 
transição energética para fontes 
renováveis. “Hoje, a gente observa 
uma política de desmonte, o que 
significa que o Estado brasileiro 
está abrindo mão, em benefício de 
interesses do capital internacional, 
da prerrogativa de ser ativo, o que 
coloca em risco o acesso universal 
à energia e a construção de merca-
dos de energia mais justos.”

Fed pode perder 
controle
da expectativa 
de inflação

O Departamento do Trabalho 
dos EUA informou nesta quarta-
-feira que as vagas de emprego 
nos EUA caíram de 455 mil para 
11,4 milhões em abril, mas per-
maneceram em níveis considera-
velmente altos.

Outro dado econômico nos 
Estados Unidos foi o crescimen-
to no índice de manufatura do 
Institute for Supply Management 
(ISM), que subiu para 56,1 em 
maio, de 55,4 em abril, superando 
as expectativas e ficando acima do 
limite de 50, indicando expansão 
pelo 24º mês consecutivo.

O Federal Reserve (Fed, BC 
dos EUA) divulgou o Livro Be-
ge, documento sobre as condi-
ções econômicas nos 12 distritos 
que compõem o Fed. Sem muitas 
novidades, fala sobre riscos de re-
cessão com mais ênfase do que a 
análise anterior, mas ressalta que 
a economia ainda está aquecida, a 
inflação segue alta, e a falta de tra-
balhadores preocupa.

“O Federal Reserve corre o 
risco de perder o controle da in-
flação que as famílias americanas 
estão esperando”, disse o presi-
dente do Fed de St. Louis, James 
Bullard. Em discurso ao Clube 
Econômico de Memphis, Bullard 
disse: “Acho que estamos à beira 
de perder o controle das expecta-
tivas de inflação.”

O índice do dólar, que mede a 
relação entre a moeda norte-ame-
ricana e os seis principais pares, 
aumentou 0,73%. O euro caiu pa-
ra US$ 1,0659, e a libra esterlina, 
para US$ 1,2493.

Os futuros de ouro na divisão 
Comex da Bolsa Mercantil de No-
va York ficaram estáveis. O con-
trato mais ativo para entrega em 
agosto subiu 0,02%, para fechar 
em US$ 1.848,70 por onça.

As ações fecharam em baixa 
no mercado norte-americano. 
O Dow Jones caiu 0,54%, pa-
ra 32.813,23 pontos; o S&P 500 
caiu 0,75%, para 4.101,23 pon-
tos; e o Nasdaq caiu 0,72%, para 
11.994,46 pontos.

As reações do mercado segui-
ram um maio turbulento em Wall 
Street, que viu todos os três prin-
cipais índices sofrerem uma série 
de semanas negativas antes de um 
rali de alívio na semana passada.

“Uma semana de desenvolvi-
mentos positivos não é suficiente 
para encerrar a volatilidade recen-
te”, pois “a incerteza permanece 
elevada em relação às perspectivas 
de taxas, recessão e risco geopolí-
tico”, disseram analistas do UBS 
em nota.
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A guerra hegemônica e a liderança global de Lula

O importante planejamento financeiro

Por Fabio Reis 
Vianna

Observando o 
confuso cenário 
global contem-

porâneo, uma pergunta in-
quietante viria a mente nes-
te exato momento em que 
muitas especulações se acu-
mulam sem resposta: teria 
Esparta de fato começado a 
Guerra do Peloponeso ape-
nas para evitar ser superada 
por Atenas, ou algum outro 
impulso subjetivo estaria in-
cluído naquela trágica recei-
ta descrita pelo historiador 
clássico Tucídides?

Desde o advento da in-
tervenção russa na Ucrânia, 
muitas certezas a respeito 
do sistema internacional 
forjado no pós Segunda 
Guerra parecem desmo-
ronar como um castelo de 
cartas; uma delas diria res-
peito à ideia de que as cau-
sas da guerra seriam resul-
tado direto do crescimento 
desigual entre os Estados, 
sendo assim, Esparta teria 
iniciado a Guerra do Pelo-
poneso ao perceber que se-
ria ultrapassada por Atenas.

No entanto, o que ve-
mos ocorrer na Ucrânia 
confirma um elemento apa-
rentemente novo e que ne-
nhum teórico das relações 
internacionais teria ainda 
pressentido. Para além do 
questionamento ao status 
quo sistêmico por um Es-
tado revisionista, no caso 
a Rússia, a intervenção re-
presentaria uma reação ao 
próprio exercício de poder 
truculento e de cunho im-
perial levado a cabo pelos 
Estados Unidos da América 
há 30 anos, nomeadamente, 
desde o fim da chamada 
Guerra Fria.

Não por acaso, o secre-
tário-geral da ONU, em sua 
fala ao Conselho de Segu-
rança no dia 5 de maio, usa 
o termo “Guerra Ilimitada” 
ao se referir ao “potencial 
de dano global” dos acon-
tecimentos na Ucrânia.

De fato, mesmo que de 
maneira não intencional, 
Guterres acaba por admitir 
algo que temos aventado 
em nossos artigos há tem-
pos: de que estaríamos sim 
vivenciando uma guerra 
hegemônica no sentido tu-

cididiano do termo. Prin-
cipalmente se levarmos 
em consideração que uma 
guerra hegemônica é ilimi-
tada por envolver todas as 
grandes potências globais – 
mesmo que não diretamen-
te – e abarcar aspectos de 
cunho não somente militar, 
mas econômicos e ideológi-
cos.

Neste sentido, a ausência 
de uma liderança global que 
pudesse servir como media-
dor num momento tão dra-
mático é gritante.

Nem mesmo a ONU, ou 
o próprio Papa Francisco, 
podem mais colocar-se nes-
ta posição em razão da vi-
rulenta retórica anti-Rússia 
inadvertidamente demons-
trada nos últimos tempos – 
inclusive, a ONU, pela pri-
meira vez desde sua criação, 

se coloca escandalosamente 
como parte em uma disputa 
em que deveria atuar como 
mediadora.

Neste diapasão, a recen-
te entrevista do ex-presi-
dente Lula à revista ame-
ricana Time abre um portal 
pouco notado pelos ana-
listas que a mencionaram. 
Ao condenar a guerra – 
criticando todos os atores 
envolvidos, e não apenas a 
Rússia – Lula atua com a 
responsabilidade do chefe 
de Estado que já foi e se 
alinha à melhor tradição 
diplomática de neutralida-
de do Brasil, atuando co-
mo um líder global.

De fato, conhecido e res-
peitado por ser um apazi-
guador, Lula construiu sua 
reputação global ao longo 
de seus oito anos de gover-
no, e curiosamente, tal reali-
dade é pouco compreendi-
da pelas elites oligárquicas 
brasileiras.

Cabe mencionar que tal 
falta de compreensão talvez 
resida no fato de o Brasil 
nunca ter ocupado uma po-
sição geopolítica global tão 
relevante como a que ocupa 

atualmente.
Neste sentido, é inegá-

vel que a posição estratégi-
ca ocupada pelo Brasil no 
sistema interestatal con-
temporâneo foi uma cons-
trução do período em que 
Lula exercia a presidência 
da República, quando lide-
rou, em inédita dimensão 
global, a projeção brasileira 
não apenas no âmbito lati-
no-americano, mas também 
na África, e principalmen-
te, no universo dos países 
emergentes, nomeadamen-
te os Brics.

Sendo assim, o descola-
mento do Brasil de sua di-
mensão regional para uma 
dimensão mais ampliada 
foi possível, em parte, gra-
ças ao carisma e habilida-
de política peculiar de um 
estadista, e homem época, 
chamado Luís Inácio Lula 
da Silva.

Num momento em que 
vemos a Europa de joe-
lhos e sendo disputada pe-
las três grandes potências 
deste século, se reproduz 
no Brasil o esgarçamen-
to do tecido social pós-
-pandêmico e as disputas 

fratricidas entre as elites 
oligárquicas por nacos do 
que resta do caos sistêmi-
co implementado desde 
a Revolução Colorida de 
junho de 2013, aprofunda-
do no Golpe de Estado de 
2016 e consumado com a 
escandalosa prisão de Lula 
em abril de 2018 (quan-
do este liderava todas as 
pesquisas eleitorais para a 
presidência naquele ano).

Com o passar de todos 
esses dramáticos anos, não 
apenas a crise pandêmica, 
mas a própria guerra na 
Ucrânia e a crise alimentar 
global por ela aprofundada 
favorecem a reabilitação 
internacional, mas também 
interna do ex-presidente 
Lula.

Um líder de dimensão 
global que transcende as 
picuinhas de suas elites oli-
gárquicas provincianas e se 
coloca como um mediador 
confiável para que um utó-
pico freio na escalada da 
guerra hegemônica possa 
ser possível.

Fabio Reis Vianna é escritor 

e analista geopolítico.

Por Luciana 
Gouvêa

De acordo com da-
dos do IBGE, 
mais de 90% das 

empresas brasileiras são 
familiares, só que, dessas, 
menos de 30% passam de 
pai para filho, e apenas 5% 
delas conseguem chegar aos 
netos dos fundadores. O 
nosso grande problema é a 
cultura. No Brasil deixamos 
de receber tanto a educação 
financeira, e aí falta enten-
dimento para cuidar dos 
negócios, do planejamento 
econômico-financeiro das 
empresas, do sistema finan-
ceiro mundial, das finanças 
pessoais, quanto também 
nos falta a educação em ci-
dadania, que favoreceria a 
formação de cidadãos res-
ponsáveis, com autonomia, 
conhecedores e aplicadores 
de direitos e deveres.

Para mudar essa realidade 
e aumentar a perpetuidade 

dos negócios brasileiros, é 
preciso, então, tratar de pla-
nejamento sucessório, que 
tanto pode ser feito relati-
vamente à própria empresa, 
quanto também pode ser re-
alizado em relação aos bens 
dos sócios das empresas, 
servindo para os donos dos 
negócios, ainda em vida, de-
finirem a forma de divisão 
do patrimônio da família e a 
imposição de condições aos 
herdeiros, inclusive regras 
para assunção dos negócios 
da família.

É certo, existem algumas 
possibilidades melhores do 
que deixar os bens (empre-
sas, dinheiro, investimentos, 
imóveis, direitos) para se-
rem inventariados e parti-
lhados em processo judicial, 
depois do falecimento dos 
sócios-fundadores. Pode 
ser constituída, por exem-
plo, uma holding familiar 
para organização dos bens e 
determinação de condições 
aos herdeiros; ou os bens 

podem ser doados ainda em 
vida; também pode ser fei-
to testamento, entre outras 
possibilidades.

Quanto à criação de hol-
ding familiar, onde seriam 
colocados todos os bens 
integralizados como ca-
pital social, as ações e/ou 
quotas dessa holding, que 
ainda podem ser doadas 
aos herdeiros, a finalidade 
é já distribuir o patrimônio 
(bens imóveis, investimen-
tos, bens móveis), na forma 
como a família bem enten-
der, especialmente de acor-
do com o que for definido 
pelos donos do patrimônio, 

os fundadores da holding 
familiar.

Ademais, é possível aos 
fundadores da holding fa-
miliar distribuir as ações 
entre os herdeiros sem per-
der o poder sobre seu patri-
mônio, doando-as, porque 
poderá ser incluída cláusula 
de garantia de usufruto no 
contrato de doação, dentre 
outras, valendo esclarecer 
que o usufruto assegura aos 
doadores (os fundadores) o 
direito de votar, ser votado 
e de participar dos lucros da 
sociedade, ou seja, o usufru-
to reserva aos fundadores o 
direito aos rendimentos das 
ações/quotas doadas; di-
reito aos dividendos que a 
holding familiar distribuir; 
direito a ter a vontade dos 
fundadores respeitada em 
eventual votação; etc.

O planejamento suces-
sório via holding fami-
liar também propicia aos 
fundadores que queiram 
resguardar-se ainda mais 

gravar a doação das ações/
quotas com outras cláusu-
las de restrições, evitando 
assim, a dilapidação do pa-
trimônio a curto e médio 
prazo pelos herdeiros.

Por exemplo, é possível 
gravar cláusulas de inalie-
nabilidade, que fazem com 
que não possam ser vendidas 
as quotas/ações; cláusulas 
de incomunicabilidade, que 
impedem as quotas/ações 
doadas passarem ao patri-
mônio dos cônjuges ou dos 
parceiros dos herdeiros; cláu-
sulas de impenhorabilidade, 
determinando que nenhuma 
dívida dos herdeiros possa 
afetar o patrimônio da hol-
ding patrimonial; além de ou-
tras cláusulas condicionantes, 
determinando, por exemplo, 
que tal parcela de ações/quo-
tas só estará disponível após 
a maioridade do herdeiro, ou 
dos netos, ou subordinando 
o recebimento das ações/
quotas, à realização de deter-
minada “tarefa”.

Outro ponto importante 
relativo à criação de uma 
holding é que as condições 
podem ser alteradas futura-
mente, como proprietário 
ainda em vida, ou seja, é 
possível alterar o que ficou 
definido no contrato social, 
no estatuto, ou nos acordos 
de acionistas.

Para que os negócios, e 
outros bens dos fundadores 
das empresas, sobrevivam 
e passem da primeira para a 
segunda e demais gerações, 
importante saber que é possí-
vel planejar boas estratégias e 
executar meios para proteção 
legal desses bens, também 
para economizar tributos e 
para concretizar a vontade de 
seus donos, isso tudo através 
do planejamento sucessório, 
por intermédio de especialis-
tas e com base na legislação 
vigente

Luciana Gouvêa é advogada,  
diretora executiva da 

Gouvêa Advogados Associados.
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Aperto nas universidades 
públicas, benefícios  
para particulares

Ao mesmo tempo em que abre espaço para discutir a 
cobrança de mensalidades das universidades públi-

cas, o Governo Bolsonaro perdoa quase 90% do valor da 
dívida do Fies (fundo de financiamento do ensino supe-
rior) e propõe ampliar o teto de renda mínima para acesso 
ao ProUni, atendendo estudantes de classes sociais mais 
altas e com a oferta de bolsas que chegam à integralidade 
em instituições de ensino superior privadas.

“O Governo Federal mostra total falta de proposta de 
política pública para a Educação do País. Não há qualquer 
explicação nem mesmo entendimento da lógica adotada 
nas últimas semanas”, afirma César Silva, diretor-presi-
dente da Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) e do-
cente da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec-SP) 
há mais de 30 anos.

“Mais do que política pública inclusiva, estas ações 
devidamente planejadas e executadas fariam sentido se 
fossem identificados quais os jovens, ingressantes nas 
IESs públicas têm capacidade de pagamento de mensali-
dades, dentro das melhores universidades do País. E que 
este dinheiro fosse totalmente direcionado a ofertar mais 
vagas pelo ProUni ou para amenizar as perdas com o Fies, 
aí sim teríamos um plano, uma proposta condizente de 
acesso ao ensino superior, em que o cidadão com capacid-
ade de pagamento, usufrui da rede pública de ensino, mas 
subsidia mais alunos de baixa renda”, defende César Silva.

Face condenado

O Facebook foi condenado, em primeira instância e em 
fase recursal na 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 
do Distrito Federal, a indenizar, em R$ 2,3 mil, vítima 
de estelionato praticado por meio de perfil hackeado no 
Instagram (do mesmo grupo do Facebook). No entendi-
mento dos magistrados, o réu falhou nos procedimentos 
de segurança que deveriam proteger os usuários da rede 
social.

De acordo com o processo que trata da invasão 
(0711013-88.2021.8.07.0020), a vítima informou que o 
perfil estava sendo usado para prática de golpes, no en-
tanto, a plataforma manteve a conta ativa, sob administra-
ção indevida de terceiro, por quase três meses.

“A depender da relação entre a plataforma e o usuário, 
pode-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor”, co-
mentou o professor de Direito da Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Brasília Ronaldo Bach.

“Na prática, estas redes têm funcionado como grandes 
‘jornais’ que, por editarem e escolherem o que se é publi-
cado e o que não se é publicado, poderiam ser responsabi-
lizados pelo conteúdo que publicam. Esta tese é adotada 
por parte dos doutrinadores”, acrescentou Bach.

Passou da hora

Quando EUA e Rússia vão sentar à mesa para discutir o 
fim da guerra na Ucrânia?

Rápidas

O IREE Defesa & Segurança (ID&S) realizará nesta 
sexta-feira, às 19h, a live “Os Impactos da Pandemia 
e da Guerra Russo-Ucraniana na Reorganização do 
Poder Mundial”, com a participação de Armínio Fraga, 
de Sergio Amaral (ex-embaixador do Brasil em Wash-
ington) e do general Fernando Azevedo e Silva, ex-
ministro da Defesa de Bolsonaro), no canal IREETV 
no Youtube *** Até 19 de junho acontece a 12ª edição 
do Serra Wine Week, em Petrópolis.

FATOS &
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CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73 - NIRE nº 33 3 0016322-1

COMPANHIA ABERTA
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

HORA, DATA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede social da Companhia, sito à Praça Tiradentes, 
nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070. PRESENÇA: Acionistas representando a maioria absoluta 
do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças. CONVOCAÇÃO: Editais publicados nos Diário 
Comercial, Monitor Mercantil-SP e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022.  
MESA DIRETORA: Presidente: Bernardo Simões Birmann; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/
RJ sob nº 98.994. ORDEM DO DIA: a) Deliberar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações 
Financeiras e Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar, 
discutir e aprovar a destinação do prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021; e c) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022 (período 
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022), no valor de R$30.000,00. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: a) Aprovação do 
Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Diário 
Comercial e Monitor Mercantil-SP no dia 29 de março de 2022; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 no valor de R$177.642,83 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e 
quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), o qual será transferido para a conta de prejuízos acumulados; e c) 
Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R$30.000,00 
(trinta mil reais). ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhuma manifestação, dissidência e ou protestos, e 
mais nada a tratar, encerraram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, 
foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. 
Ass.: CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA. [Bernardo Simões Birmann/Administrador] e ARBI RIO INCORPORAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS LTDA. [Bernardo Simões Birmann/Administrador] CERTIDÃO: Eu, Fabiano de Moraes Goulart, inscrito 
na OAB/RJ sob nº 98.994, Secretário da Assembleia, CERTIFICO O ARQUIVAMENTO da AGO em 25/05/2022 SOB O 
NÚMERO 00004917625, Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral da JUCERJA.

Frec Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF n° 04.409.590/0001-61 - NIRE nº 35.2.1689324-0

Ata da Reunião de Sócios Quotistas: Data/Hora/Local: 01/06/2022, às 10hs, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1.600 - 6º andar - sala 03 - São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Eduardo de 
Souza Ramos - Presidente; Renata Lane de Souza Ramos - Secretária. Deliberações: “Aprovadas por unanimida-
de”: Tendo em vista estar o capital social excessivo em relação aos objetivos sociais da sociedade, os sócios quo-
tistas decidem reduzi-lo, como de fato reduzido fica, no montante de R$ 10.000.000,00, com o consequente can-
celamento de 10.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, passando o capital social dos atuais 
R$ 145.000.000,00, dividido em 145.000.000 quotas, de valor nominal R$ 1,00 cada uma, para R$ 135.000.000,00, 
dividido em 135.000.000 quotas, de valor nominal R$ 1,00 cada uma. Encerramento: Lida e aprovada, vai esta 
assinada por todos os presentes. São Paulo, 01/06/2022. Mesa: Eduardo de Souza Ramos - Presidente. Renata 
Lane de Souza Ramos - Secretária. Sócios Quotistas: Frec Participações Ltda e Renata Lane de Souza Ramos.

BC: subsídios podem amenizar  
preços para mais pobres 

A melhoria da arreca-
dação decorrente 
da alta global de 

preços poderia ser usada 
para subsidiar temporaria-
mente itens como alimentos 
e energia, defendeu o pre-
sidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto. Em 
videoconferência com insti-
tuições financeiras interna-
cionais, nesta quarta-feira, 
ele disse que essas medidas 
poderiam amenizar o custo 
social da inflação sobre a 
população de menor renda.

Para Campos Neto, nem 
sempre a dinâmica do mer-
cado pode corrigir choques 
de preços causados por 
eventos externos. Ele, no 
entanto, defendeu que aju-
das como subsídios sejam 
apenas provisórias e evitem 
criar gastos permanentes 
que prejudiquem as contas 
públicas no futuro.

“Temos um grande 
custo social. Preços de 
alimentos estão subindo, 
preço da energia está su-
bindo, e temos a parcela 
mais pobre da população 
com necessidade de algu-
ma assistência. Transferir 
uma parte do choque posi-
tivo para resolver as ques-
tões sociais, via subsídios. 
Essa é uma solução boa, 
mas o problema é: uma vez 
que você cria os subsídios, 
há o risco de se tornar um 
gasto permanente”, decla-
rou Campos Neto.

Para o presidente do BC, 
as exportações recordes de 
grãos e de petróleo estão 
beneficiando o Brasil e im-
pulsionando a arrecadação 
do governo. Desde o se-
gundo semestre de 2020, as 
commodities têm se valori-
zado. Com o início da guer-
ra na Ucrânia, em fevereiro 

deste ano, as cotações subi-
ram ainda mais e atingiram 
os maiores níveis em quase 
20 anos.

Apesar de favorável à 
aplicação de subsídios em 
algumas circunstâncias, 
Campos Neto disse ser 
contra a intervenção direta 
nos custos de produção, co-
mo tem sido feito em países 
europeus.

Ele também disse que, 
neste momento de forte 
inflação, a solução “libe-
ral” de esperar os preços se 
adequarem de acordo com 
a oferta e a demanda não 
seria eficiente. Segundo ele, 
mexer nos custos de pro-
dução poderia prejudicar 
os investimentos privados, 
levando à defasagem em in-
fraestrutura e a gargalos na 
produção no futuro.

“Se interviermos em pre-
ços, no processo de produ-

zir petróleo e energia, isso 
resolverá o problema no 
curto prazo, mas desenco-
rajará investimentos. Ao 
final, eu acho que o setor 
privado é quem vai resolver 
o problema, e não os gover-
nos”, comentou.

Segundo a Agência Bra-
sil, o presidente do BC 
deu uma palestra virtu-
al na Conferência Global 
BIS Green Swan 2022. O 
encontro, que ocorreu por 
videoconferência em São 
Paulo, foi promovido pelo 
Banco de Compensações 
Internacionais (BIS), espé-
cie de Banco Central dos 
Bancos Centrais; pelo Ban-
co Central Europeu (BCE); 
pelo Banco Popular da Chi-
na (PBoC) e pela Network 
for Greening the Financial 
System, rede que pretende 
estimular a economia verde 
no sistema financeiro.

Combustíveis: Preços 
com custos de produção 
e refino em real

TCU libera leilão  
de transmissão  
para 13 estados

Aprovado o Leilão 
de Transmissão 
1/2022 da Agência 

Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) para outorga 
de concessão do serviço de 
transmissão de energia elé-
trica em 13 estados da Fe-
deração. Essa é a conclusão 
a que o Tribunal de Contas 
da União (TCU) chegou, 
após acompanhar a con-
cessão, que tem prazo de 
trinta anos, prorrogável por 
igual período, e é referente à 
construção, operação e ma-
nutenção de instalações de 
transmissão. São previstos 
investimentos de R$ 15,3 
bilhões e Receitas Anuais 
Permitidas (RAP) de R$ 2,2 
bilhões. O TCU divulgou 
a decisão no final da tarde 
desta quarta-feira.

O trabalho concluiu que 
não existem inovações sig-
nificativas em relação ao 
Edital do Leilão 2/2021. 
Algumas alterações pro-
cedimentais, no entan-
to, foram observadas, tais 
como: o pagamento pelo 
ressarcimento dos estudos 
ocorreu antes da assinatura 
dos contratos; o edital teve 
permissão para o uso de as-
sinatura digital qualificada, 

no padrão ICP-Brasil; e em 
caso de inabilitação ou des-
classificação de proposta fi-
nanceira e convocação para 
a assinatura do termo de ra-
tificação de lance, deixou-se 
de exigir a apresentação de 
nova garantia da proposta.

O trabalho destacou o res-
sarcimento dos estudos efe-
tuados pela Empresa de Pes-
quisa Energética em relação 
ao cálculo da RAP. O valor 
desses estudos é arcado pe-
los vencedores do leilão, tal 
como ocorre com os demais 
estudos necessários para a 
realização da licitação. Mas a 
Aneel, diante da dificuldade 
de estabelecer parâmetros de 
análise, não fez qualquer crí-
tica acerca de tais valores nos 
estudos do leilão.

Apesar de não ter iden-
tificado superestimativa no 
ressarcimento cobrado pela 
EPE, o Tribunal recomen-
dou o estabelecimento de 
critérios objetivos que pro-
porcionem suporte para o 
nível dos custos repassados. 
A unidade técnica do TCU 
responsável pela fiscalização 
foi a Secretaria de Fiscalização 
de Infraestrutura de Energia 
Elétrica. O relator do processo 
é o ministro Jorge Oliveira.

A Câmara dos Depu-
tados aprovou nes-
ta terça-feira (31) o 

regime de urgência para o 
Projeto de Lei 3677/21, do 
deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG), que determina 
que os preços de venda pra-
ticados pela Petrobras para 
os combustíveis devem le-
var em conta os custos de 
produção e refino em mo-
eda nacional acrescidos de 
um índice de lucro. O pro-
jeto poderá ser votado nas 
próximas sessões do Plená-
rio, informou a Agência Câ-
mara de Notícias.

Esse índice é o markup e 
será definido pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). O markup é um 
índice multiplicador apli-
cado sobre o custo de um 
produto ou de um serviço 
para que se forme o preço 
de venda.

A Petrobras lançou, nes-
ta quarta-feira (1º), um no-
vo site onde apresenta as 
parcelas envolvidas na for-

mação dos preços da gaso-
lina, diesel e gás de cozinha 
(GLP). “O novo site (pre-
ços.petrobras.com.br), além 
de trazer informações sobre 
a formação dos preços ao 
consumidor final, possibili-
ta filtrar os valores pela mé-
dia nacional ou por estados, 
considerando os impostos 
estaduais e outras variáveis 
locais”, informou a estatal 
em nota.

A companhia disse que 
divulga há anos, em seu 
site institucional, os va-
lores cobrados em suas 
refinarias e a composição 
média do preço final, te-
ma de grande interesse do 
público em geral. Nos úl-
timos seis meses essa foi a 
informação mais acessada 
no site da Petrobras, com 
quase 1,5 milhão de visu-
alizações. “Em novembro 
de 2021, a Petrobras já ha-
via lançado campanha pu-
blicitária veiculada em TV, 
na qual informava sobre 
a formação de preços ao 
consumidor final”.



Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com
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Programado novo leilão 
do prédio A Noite

A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimô-
nio da União (SPU) do Ministério da Economia agen-

dou para 14 de julho novo leilão para vender o Edifício Jo-
seph Gire, conhecido como A Noite, por R$ 38,5 milhões.

O processo de venda será feito por meio da Proposta de 
Aquisição de Imóveis (PAI), em que o interessado pode fa-
zer ofertas por imóveis da União, com direito à preferência 
na data da concorrência pública.

O leilão está sendo organizado pela secretária de Coor-
denação e Governança do Patrimônio da União no site do 
Ministério da Economia: (gov.br/economia/pt-br)

Destaque de apto  
no Engenho Novo

Sérgio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está des-
tacando leilão do apartamento 302 na Rua Dona Romana, 
309, no Engenho Novo. Localizado no terceiro pavimento, 
com uma área edificada de 70m², distribuindo-se em: sala 
de estar e de jantar e dois quartos, banheiro social, copa-
-cozinha com área de serviço conjugada e dependência 
de empregada. Prédio de médio padrão, com construção 
em alvenaria/concreto localizado em condomínio com 16 
blocos, sem elevador. Possui interfone nos blocos, não há 
interfone na portaria. A portaria é de 24 horas. O muro 
possui grades de ferro. Há área de lazer com play, salão de 
festas com churrasqueira. Todos os apartamentos possuem 
garagem. Avaliação: R$ 170.000,00. Leilão em andamento.

Promoção de apto  
em Angra dos Reis

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) promove leilão do 
apartamento 307 do Edifício Fra-Angélico, com 63m² e di-
reito a uma vaga de garagem, no Condomínio Porto Frade, 
Angra dos Reis/RJ. Oportunidade com linda vista para o 
mar e do charmoso porto com suas grandes embarcações, 
a poucos passos da praia, lojas e restaurantes o condomí-
nio, que oferece aos seus moradores e visitantes: estacio-
namento, guarita com controle de acesso, piscina, sala de 
TV jogos, bicicletário, churrasqueira e sauna. Avaliação: R$ 
900.000,00. Leilão aberto.

Anúncio de apartamento  
na Taquara

Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) está anunciando 
leilão do apartamento 103 da Rua Apiacás, 164, na Taquara. 
O apartamento tem 3 cômodos, cozinha e banheiro, sendo 
a cozinha-área guarnecida por pia de alumínio, tanque de 
louça, piso de cerâmica 15 x 15, paredes revestidas por azu-
lejo cor bege 10 x 10, o banheiro com piso cerâmico creme 
15 x 15, paredes com azulejos 10 x 10 azuis, pia de material 
sintético embutida em armário, sala e 2 quartos com piso 
laminado, janelas em alumínio, o quarto maior com um ar-
mário embutido em madeira bem antigo e dependências 
de empregada pequenas, compostas por quarto e banheiro. 
Avaliação: R$ 372.643,00. Leilão em andamento.

Imóvel rural em  
Campos dos Goytacazes

Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) comunica 
a realização de leilão de imóvel rural denominado “Fazenda 
Pitangueira”, situada no 5º Distrito do Município de Cam-
pos dos Goytacazes, RJ. Medindo 8,04 alqueires geométri-
cos, ou seja, 389.136,00 m², a “Fazenda Pitangueiras”, que 
se encontra em regular estado de conservação, é servida 
por uma estrada asfaltada que passa na frente da proprie-
dade, apresenta pasto em toda a sua extensão – no entan-
to, observa-se mato por toda ela – e, ainda, um curral em 
madeira, sendo cercada por cerca viva, bem como cerca de 
arame. Avaliação: R$ 964.800,00. Leilão aberto.

Bar e restaurante: 70% faturaram 
mais em abril de 2022 que no de 2021

Os donos de bares 
e restaurantes do 
Rio registraram 

melhora no faturamento no 
último mês de abril, com-
parado ao mesmo período 
de 2021. Segundo a mais 
recente pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes no 
Rio de Janeiro (Abrasel-RJ), 
70% dos estabelecimentos 
faturaram mais no último 
mês do que em abril de 
2021. No entanto, 39% das 
empresas registraram pre-
juízo no mês de abril des-
te ano, enquanto somente 
27% realizaram lucro.

O levantamento aponta 
também que, após a reto-
mada da crise da Covid-19, 
a nova preocupação do se-
tor é a alta da inflação: 75% 
dos bares e restaurantes do 
estado não conseguiram re-
ajustar os seus preços em 
linha com a inflação média. 
Destes, 39% realizaram re-
ajustes abaixo da inflação, 
enquanto 36% não altera-
ram seus preços. Nenhum 
estabelecimento diz ter fei-
to reajuste acima da infla-
ção de abril, que acumulou 
11,5% nos últimos 12 me-
ses. Outros 25% dizem ter 
feito reajuste conforme a 
inflação.

O índice é ligeiramente 

inferior à média nacional, 
que apontou que 78% dos 
estabelecimentos do país 
não conseguiram realizar 
reajustes equivalentes à in-
flação.

“O aumento no fatura-
mento de 70% dos bares e 
restaurantes do Rio no úl-
timo mês de abril, em rela-
ção ao mesmo período em 
2021, comprova a força do 
nosso setor e resiliência de 
milhares de empresários 
que conseguiram atravessar 
a pior crise da nossa histó-
ria. No entanto, o cenário 
ainda é muito desafiador, 
especialmente com a alta da 
inflação, que pode inviabili-
zar muitos negócios, já que 
temos uma dificuldade mui-
to grande de repassar tan-
tos aumentos de preços aos 
clientes. É fundamental que 
todas as esferas do poder 
público trabalhem juntas, 
para que a inflação não se-
ja responsável pela extinção 
de postos de trabalho, que 
foram retomados a duras 
penas neste pós-pandemia”, 
afirma Pedro Hermeto, pre-
sidente da Abrasel-RJ.

A pesquisa revela ainda 
que, dos negócios do RJ 
inscritos no Simples Nacio-
nal, 37% têm parcelas em 
atraso, índice abaixo do re-
gistrado em todo o país, que 

é de 45%. Destes, 62% pre-
tendem aderir ao Programa 
de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacio-
nal (Relp). Apenas 14% das 
empresas estão inscritas no 
Cadastro de Prestadores de 
Serviços Turísticos (Cadas-
tur), do Ministério do Turis-
mo. Destas, 40% estão com 
débitos na dívida ativa, mas 
apenas 25% delas requisita-
ram entrada no Programa 
Emergencial de Retomada 
do Setor de Eventos (Perse)

A pesquisa apurou ainda 
que quase um terço das em-
presas do estado que con-
traíram empréstimos regu-
lares estão com parcelas em 
atraso (exceto o Pronampe). 
No caso das que tomaram o 
Pronampe, o índice de atra-
so é de 18%. No total, 65% 
das empresas disseram ter 
algum empréstimo contra-
tado.

Os dados referentes ao 
Rio de Janeiro fazem parte 
de um levantamento nacio-
nal realizado pela Abrasel, 
entre os dias 4 e 16 de maio, 
com 1.202 empresas do se-
tor de alimentação fora do 
lar em todo o Brasil.

Segundo levantamento 
da inflação de abril, medi-
da pelo IPCA-15, realizado 
pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IB-
GE) os alimentos ficaram 
15% mais caros do último 
ano para agora. E de acor-
do com a professora de 
Economia e especialista em 
agronegócio da Fundação 
Escola de Comércio Álva-
res Penteado (Fecap), Nadja 
Heiderich, o fenômeno La 
Nina, que altera os regimes 
de chuva, deve impactar a 
produção de certos alimen-
tos.

A instabilidade no clima 
impacta a produção agríco-
la de diversas formas, e os 
produtores precisam lidar 
e prever como atenuar os 
prejuízos, já que a chuva, 
geada ou calor em momen-
to inapropriado da produ-
ção atrapalham as colheitas.

“É possível que tenha-
mos elevação de preços 
no segundo semestre, por 
conta da seca nas regiões 
Sudeste e Sul. A fruticultu-
ra deve ser bastante afetada, 
com elevação dos preços, 
em especial, da banana. O 
milho também deve ser um 
dos cereais mais impacta-
dos, além da soja. A cana 
de açúcar é outro item que 
também deverá sofrer com 
o clima. Entre os alimentos 
quem não devem ter tanto 
impacto estão o arroz e o 
trigo”.

Mercado pet deve ter alta de 14% em 2022

O setor de pro-
dutos, serviços 
e comércio de 

animais de estimação deve 
crescer 14% em 2022, com 
faturamento de R$ 58,9 
bilhões, segundo estima-
tiva do Instituto Pet Brasil 
(IPB), instituição que há 
nove anos estimula o de-
senvolvimento do setor pet 
brasileiro.

O levantamento tem co-
mo base o desempenho do 
mercado pet no primeiro 
trimestre deste ano. Em 
2021, o faturamento con-
solidado do setor foi de R$ 
51,7 bilhões.

O segmento de pet food, 
que é a venda de alimentos 
industrializados para animais 
de estimação, manteve seu 
destaque no mercado: fatu-
rou R$ 33,1 bilhões neste 
primeiro trimestre no país, 
uma participação de 56,3% 
sobre o faturamento total e 
um aumento de 16,7% sobre 
o valor consolidado do ano 
passado. A venda de animais 
de estimação diretamente 
dos criadores vem em segun-
do lugar, movimentando R$ 
6,1 bilhões (10,5% do fatu-
ramento e alta de 9,5% em 
relação a 2021). Em terceiro 
vem o segmento Pet Vet, que 

é a venda de medicamentos 
veterinários, com R$ 5,8 bi-
lhões (9,9% do faturamento 
do mercado e alta de 11%). 
Em seguida vêm serviços 
gerais (R$ 5,1 bilhões, 8,7% 
e 7,6% respectivamente); 
serviços veterinários (R$ 5,4 
bilhões, 9,3% e 12,4%) e Pet 
Care, os produtos de higiene 
e bem-estar animal (R$ 3,1 
bilhões, 5,3% e 13%).

Em relação aos canais de 
acesso, pet shops peque-
nos e médios continuam 
a ser o grande destaque: 
representam 48,8% das 
vendas do setor. Clínicas e 
hospitais veterinários, seg-
mento que vem crescendo 
nos últimos anos, vêm em 
segundo lugar, com 18%. 

Na sequência vêm agrolo-
jas (9,3%), varejo alimentar 
(8%), pet shops de grande 
porte (8,3%), varejo eletrô-
nico (5,6%) e outros (2%), 
como clubes de serviço, lo-
jas de conveniência. Apesar 
de sua fatia ainda ser baixa, 
o comércio eletrônico é o 
canal de acesso que mais 
cresce no setor, indicando 
mudança progressiva de há-
bitos das famílias que pos-
suem pet. Em três meses, o 
canal já cresceu 18% (de R$ 
2,8 bilhões para R$ 3,3 bi-
lhões). De 2020 para 2021, 
a alta foi de 48% (de R$ 1,9 
bilhão para R$ 2,8 bilhões).

O Brasil foi considerado 
o país com mais animais 
de estimação, segundo a 

Associação Brasileira da 
Indústria de Produtos pa-
ra Animais de Estimação 
(Abinpet), sendo 139,3 mi-
lhões de bichinhos dentre 
eles, cães, gatos, peixes e 
tantos outros. Dados da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) apontam que, 
no Brasil, existem cerca de 
30 milhões de animais aban-
donados; desse total, 10 mi-
lhões são gatos, e 20 milhões, 
cachorros. Já pesquisa rea-
lizada pelo Instituto Quali-
Best (Pesquisa de Mercado) 
mostra que os vira-latas estão 
presentes em 41% dos lares 
no país. Em seguida estão 
poodle (11%), pinscher (7%), 
labrador (5%), pit bull (3%) 
e lhasa apso (3%).
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Onde se lê:
19. Patrimônio líquido: Capital social - O capital social da Companhia está 
distribuído da seguinte forma:

31/12/2021 e 
31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019

Descrição de sócios cotistas
Número de 

ações ordinárias % %
DAL Participações Ltda  237.317.163 97,90% 100,00%
Joel Kos  3.636.116 1,50% 0,00%
Evandro da Maia  727.223 0,30% 0,00%
Vitor Luiz Paiva Pereira  727.223 0,30% 0,00%
Total devido em moeda nacional  242.407.725 100,00% 100,00%
Valor do capital social subscrito e 
integralizado, sem valor nominal 
por ação ordinária-R$ mil

 - 66.444 66.444

Os dividendos, conforme determinado pelo estatuto, a destinação do lucro líqui-
do, quando aplicável, ocorrerá depois de constituída a Reserva legal, conforme 
deliberação da Assembleia Geral, respeitando as regras previstas na legislação 
vigente (mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, após a constituição da 
reserva legal). A companhia apresentou lucro de R$ 2.683, porém, não constituirá 
a Reserva Legal conforme disposto no Artigo 18 de seu Estatuto, registrado na 
jucerja sob o número 00003944810-02 de 02.10.2020 - Protocolo nº 00-2021-
434.457.6. Porém tal lucro não foi suficiente para absorção do saldo de lucros e 
prejuízos acumulados. Dividendos pagos antecipadamente aos acionistas- 
Destaca-se que a Companhia ao longo do exercício findo em 2021. (i) que dis-
punha de Caixa e equivalentes de caixa disponível a sua administração, devida-
mente aprovada pelo seu conselho de administração decidiu por pagar antecipa-
damente dividendos aos seus acionistas no período de 2021 totalizando R$4.000.

Leia-se Corretamente:
19. Patrimônio líquido : Capital social - O capital social da Companhia está 
distribuído da seguinte forma:

31/12/2021 e 
31/12/2020  31/12/2021

Descrição de sócios cotistas
Número de 

ações ordinárias  %
DAL Participações Ltda 223.257.514 92,10%
Joel Kos 7.272.232 3,00%
Evandro da Maia 1.454.446 0,60%
Marco Antônio Nunes 4.848.155 2,00%
Mauro Dagoberto Krajcer 4.848.155 2.00%
Rafael Cisne de Paula 727.223 0,30%
Total devido em moeda nacional  242.407 .725 100,00%

Valor do capital social subscrito e 
integralizado, sem valor nominal 

por ação ordinária-R$ mil 66.444 66.444

Leia- se Corretamente: Mútuos Acionistas: R$ 4.001
Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício Findos em

31 de dezembro 2021 e 2020 (Valores Expressos em Milhares de Reais - R$) 
Exercícios Findos em 

31/12/2021 31/12/2020
Atividades Operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  2.684  (8.845)
Ajustes para Conciliar o Resultado às 
Disponibilidades Geradas 
Despesa de depreciação e de amortização  5.124  4.301 
Perdas (recuperação de perdas) estimadas para 
créditos de liquidação duvidosa  746  (27)
Provisão para perdas (Reversão de perdas) de 
estoques substancialmente de testes para Covid-19  (5.375)  9.693 
Despesa de (reversão de) provisão para 
contingências  (200)  275 
Despesas de impostos (IRPJ e CSLL) diferidos  1.348  - 
Impostos diferidos ativos , tendo como contrapartida 
outras despesas operacionais  -  322 
Lucro do Exercício Ajustado  4.327  5.719 
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos
Contas a receber de clientes 609  2.098 
Estoques  (350)  (5.039)
Impostos a recuperar  (5.767)  (1.145)
Adiantamentos concedidos a fornecedores e outros  (2.478)  (1.347)
Outras contas ativas  -  (543)
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos
Fornecedores 303  2.496 
Salários e obrigações sociais a recolher 4.700  879 
Obrigações fiscais a recolher  (105)  (3.268)
Outras contas a pagar  (816)  (427)
Obrigações fiscais parceladas a recolher  (2.070)  - 
Provisão IRPJ e CSLL  -  (137)
Débitos com partes relacionadas 77  394 
Total do Caixa (Utilizado) nas Atividades 
Operacionais  (1.570)  (320)
Atividades de Investimentos
Adições de ativos imobilizados e intangíveis  (10.978)  (20.304)
Baixas e transferência de ativos imobilizados e 
ativos intangíveis  2  - 
Total do Caixa (Utilizado) nas Atividades de 
Investimentos  (10.976)  (20.304)
Atividades de Financiamentos
Adições líquidas de empréstimos e financiamentos a 
pagar a bancos  4.891 56.136
Mútuos Acionista  (4.001)  (4.082)
Total do Caixa Gerado pelas Atividades de 
Financiamentos  890  52.054 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes 
de Caixa  (11.656)  31.430 
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício  34.238 2.808
No final do exercício  22.582 34.238
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes 
de Caixa  (11.656)  31.430 

As Notas Explicativas São Parte Integrante
das Demonstrações Financeiras.

DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia” ou “DFL”)
CNPJ nº 33.112.665/0001-46

Onde se lê:
Balanços Patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores Expressos em Milhares de Reais - R$)
ATIVO

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5  22.582  34.238 
Contas a receber de clientes líquidas 6  21.999  23.354 
Estoques 7  20.125  14.401 
Impostos a recuperar 8  22.273  16.506 
Adiantamentos concedidos a fornecedores 
e outros 9.1  2.222  2.136 
Despesas pagas antecipadamente 9.2  3.929  1.538 
Total do Ativo Circulante  93.130  92.173 
Ativo Não Circulante
Créditos de impostos de IRPJ e de CSLL 10  35.514  36.862 
Créditos com partes relacionadas 9.3  3.480  2.163 
Imobilizado 11  57.883  59.559 
Intangível 12  21.581  14.052 
Total do Ativo Não Circulante  118.458  112.636 
Total do Ativo  211.588  204.809 

As Notas Explicativas São Parte Integrante
das Demonstrações Financeiras.

Leia- se Corretamente:
ATIVO

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5  22.582  34.238 
Contas a receber de clientes líquidas 6  21.999  23.354 
Estoques 7  20.125  14.401 
Impostos a recuperar 8  22.273  16.506 
Adiantamentos concedidos a fornecedores 
e outros 9.1  2.222  2.136 
Despesas pagas antecipadamente 9.2  3.929  1.538 
Total do Ativo Circulante  93.130  92.173 
Ativo Não Circulante
Créditos de impostos de IRPJ e de CSLL 10  35.514  36.862 
Créditos com partes relacionadas 9.3  6.164  2.163 
Imobilizado 11  57.883  59.559 
Intangível 12  21.581  14.052 
Total do Ativo Não Circulante  121.142  112.636 
Total do Ativo  214.272  204.809 

As Notas Explicativas São Parte Integrante
das Demonstrações Financeiras.

Onde se lê: Prejuízos Acumulados de (R$ 6.738).
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante
Empréstimos e financiamentos a pagar a 
bancos 13  70.128  55.910 
Fornecedores 14  13.264  12.960 
Salários e obrigações sociais 15  8.578  3.878 
Obrigações fiscais 16  3.027  3.132 
Outras contas a pagar 17  2.382  3.199 
Total do Passivo Circulante  97.379  79.079 
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos a pagar a 
bancos 13  50.238  59.566 
Débitos com partes relacionadas 9.3  1.116  1.039 
Obrigações fiscais parceladas 16  2.080  4.151 
Provisão para contingências 18  635  834 
Total do Passivo Não Circulante  54.069  65.590 
Total do Passivo Circulante e Não 
Circulante  151.448  144.669 
Patrimônio Líquido 
Capital Social 19  66.444  66.444 
Reserva de Lucros-Reserva Legal  434  434 
Prejuízos acumulados  (6.738)  (6.738)
Total do Patrimônio Líquido  60.140  60.140 
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  211.588  204.809 

As Notas Explicativas São Parte Integrante 
das Demonstrações Financeiras.

Leia- se Corretamente: Prejuízos Acumulados de (R$ 4.054)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante
Empréstimos e financiamentos a pagar a 
bancos 13  70.128  55.910 
Fornecedores 14  13.264  12.960 
Salários e obrigações sociais 15  8.578  3.878 
Obrigações fiscais 16  3.027  3.132 
Outras contas a pagar 17  2.382  3.199 
Total do Passivo Circulante  97.379  79.079 
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos a pagar a 
bancos 13  50.238  59.566 
Débitos com partes relacionadas 9.3  1.116  1.039 
Obrigações fiscais parceladas 16  2.080  4.151 
Provisão para contingências 18  635  834 
Total do Passivo Não Circulante  54.069  65.590 
Total do Passivo Circulante e Não 
Circulante  151.448  144.669 
Patrimônio Líquido 
Capital Social 19  66.444  66.444 
Reserva de Lucros-Reserva Legal  434  434 
Prejuízos acumulados  (4.054)  (6.738)
Total do Patrimônio Líquido  62.824  60.140 
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  214.272  204.809 

As Notas Explicativas São Parte Integrante
das Demonstrações Financeiras.

Onde se lê: Dividendos Pagos por Conta do Lucro do Exercício Corrente.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro 2021 e 2020

(Valores Expressos em Milhares de Reais - R$)
Reserva de Lucros

Capital Social 
Subscrito e 

Integralizado
 Prejuízos 

Acumulados
Reserva 

Legal

Reserva de 
Retenção de 

Lucros

Total de 
Reserva de 

Lucros

Total do 
Patrimônio 

Líquido 
Saldos do Exercício Findo em 31/12/2019 66.444  - 434 6.189 6.623  73.067 
Dividendos pagos  -  -  -  (4.082)  (4.082)  (4.082)
Prejuízo líquido do exercício  -  (8.845)  -  -  -  (8.845)
Transferência do saldo remanescente da reserva de lucros retidos para 
contrapor parcialmente o prejuízo líquido do exercício  - 2.107  -  (2.107)  (2.107)  - 
Saldos do Exercício Findo em 31/12/2020  66.444  (6.738)  434  -  434  60.140 
Dividendos Pagos por Conta do Lucro do Exercício Corrente  -  (2.684)  -  -  -  (2.684)
Lucro líquido do exercício  -  2.684  -  -  -  2.684 
Saldos do Exercício Findo em 31/12/2021  66.444  (6.738)  434  -  434  60.140 

As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Financeiras.
Leia- se Corretamente: Exclusão dos Dividendos Pagos por Conta do Lucro do Exercício Corrente

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro 2021 e 2020
(Valores Expressos em Milhares de Reais - R$)

Reserva de Lucros
Capital Social 
Subscrito e 

Integralizado
 Prejuízos

Acumulados
Reserva 

Legal

Reserva de 
Retenção de 

Lucros

Total de 
Reserva de 

Lucros

Total do 
Patrimônio 

Líquido 
Saldos do Exercício Findo em 31/12/2019 66.444  - 434 6.189 6.623  73.067 
Dividendos pagos  -  -  -  (4.082)  (4.082)  (4.082)
Prejuízo líquido do exercício  -  (8.845)  -  -  -  (8.845)
Transferência do saldo remanescente da reserva de lucros retidos para 
contrapor parcialmente o prejuízo líquido do exercício  - 2.107  -  (2.107)  (2.107)  60.140 
Saldos do Exercício Findo em 31/12/2020  66.444  (6.738)  434  -  434  60.140 
Lucro líquido do exercício  -  2.684  -  -  -  2.684 
Saldos do Exercício Findo em 31/12/2021  66.444  (4.054)  434  -  434  62.824 

As Notas Explicativas São Parte Integrante das Demonstrações Financeiras.

Onde se lê: Dividendos pagos (R$ 2.684)
Dividendos Pagos Antecipadamente (R$ 1.317)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício Findos em
31 de dezembro 2021 e 2020  (Valores Expressos em Milhares de Reais - R$)

Exercícios Findos em 
31/12/2021 31/12/2020

Atividades Operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  2.684  (8.845)
Ajustes para Conciliar o Resultado às 
Disponibilidades Geradas 
Despesa de depreciação e de amortização  5.124  4.301 
Perdas (recuperação de perdas) estimadas para 
créditos de liquidação duvidosa  746  (27)
Provisão para perdas (Reversão de perdas) de 
estoques substancialmente de testes para Covid-19  (5.375)  9.693 
Despesa de (reversão de) provisão para contingências  (200)  275 
Despesas de impostos (IRPJ e CSLL) diferidos  1.348  - 
Impostos diferidos ativos , tendo como contrapartida 
outras despesas operacionais  -  322 
Lucro do Exercício Ajustado  4.327  5.719 
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos
Contas a receber de clientes 609  2.098 
Estoques  (350)  (5.039)
Impostos a recuperar  (5.767)  (1.145)
Adiantamentos concedidos a fornecedores e outros  (2.478)  (1.347)
Outras contas ativas  -  (543)
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos
Fornecedores 303  2.496 
Salários e obrigações sociais a recolher 4.700  879 
Obrigações fiscais a recolher  (105)  (3.268)
Outras contas a pagar  (816)  (427)
Obrigações fiscais parceladas a recolher  (2.070)  - 
Provisão IRPJ e CSLL  -  (137)
Débitos com partes relacionadas 77  394 
Total do Caixa (Utilizado) nas Atividades 
Operacionais  (1.570)  (320)
Atividades de Investimentos
Adições de ativos imobilizados e intangíveis  (10.978)  (20.304)
Baixas e transferência de ativos imobilizados e 
ativos intangíveis  2  - 
Total do Caixa (Utilizado) nas Atividades de 
Investimentos  (10.976)  (20.304)
Atividades de Financiamentos
Adições líquidas de empréstimos e financiamentos a 
pagar a bancos  4.891 56.136
Dividendos pagos  (2.684)  (4.082)
Dividendos pagos antecipadamente  (1.317)  - 
Total do Caixa Gerado pelas Atividades de 
Financiamentos  890  52.054 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes 
de Caixa  (11.656)  31.430 
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício  34.238 2.808
No final do exercício  22.582 34.238
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes 
de Caixa  (11.656)  31.430 

As Notas Explicativas São Parte Integrante
das Demonstrações Financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021
Nota 9.3 – CRÉDITOS PARTES RELACIONADAS EM 2021.

Onde se lê:
Créditos com partes relacionadas 31/12/2021 31/12/2020
Pessoas físicas - Contrato de mútuo com os 
acionistas (a) 3.480 2163

3.480 2.163
(a) Valores adiantados no passado à acionistas e/ou ex-acionistas pessoas 
físicas, sem incidência de juros pactuada entre as partes; Esse valor será 
reconhecido como despesa ao longo de 2022, a medida que sua realização 
ocorra no decorrer das operações da empresa. No exercício findo em 
31/12/2021, a Companhia obteve lucro líquido de R$2.683, que serviu de 
base para absorver parcialmente aos dividendos antecipados no exercício 
corrente de 2021 de R$4.000; portanto remanescendo um saldo de R$1.317 a 
compensar futuramente, que somado aos créditos provenientes de exercícios 
anteriores de R$2.163 totalizam em 31/12/2021 a cifra total de R$3.480.

Leia-se Corretamente:
Créditos com partes relacionadas 31/12/2021 31/12/2020

Pessoas físicas - Contrato de mútuo com os 
acionistas (a) 6.164 2.163

6.164 2.163
(a) Valores adiantados no passado à acionistas e/ou ex-acionistas pessoas 
físicas, sem incidência de juros pactuada entre as partes; deste valor, o 
montante de R$ 2.163 será reconhecido como despesa ao longo de 2022, 
à medida que sua realização ocorra no decorrer das operações da empresa.

Os dividendos, conforme determinado pelo estatuto, a destinação do lucro líqui-
do, quando aplicável, ocorrerá depois de constituída a Reserva legal, conforme 
deliberação da Assembleia Geral, respeitando as regras previstas na legislação 
vigente (mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, após a constituição 
da reserva legal). A companhia apresentou lucro de R$ 2.684, sendo este absor-
vido contra prejuízo acumulados, desta forma, não constituirá a Reserva Legal e 
não efetuou a distribuição de dividendos, conforme disposto no Artigo 18 de seu 
Estatuto, registrado na jucerja sob o número 00003944810-02 de 02.10.2020 - 
Protocolo nº 00-2021-434.457.6.

Onde se lê:
25.4.4. Gestão de capital
Relação da dívida líquida sobre o patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Total dos passivos circulante e não circulante  151.449 144.669
Menos Caixa e equivalentes de caixa (22.582) (34.238)
Total da dívida liquida da Companhia  128.867 110.431
Total do patrimônio líquido da Companhia  60.140 60.140
Relação da dívida líquida sobre o patrimônio 
líquido 2,14 vezes 1,84 vezes

Leia-se Corretamente:
Relação da dívida líquida sobre o patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Total dos passivos circulante e não circulante  151.448 144.669
Menos Caixa e equivalentes de caixa (22.582) (34.238)
Total da dívida liquida da Companhia  128.866 110.431
Total do patrimônio líquido da Companhia  62.824 60.140
Relação da dívida líquida sobre o patrimônio 
líquido 2,05 vezes 1,84 vezes

Atenciosamente,
Evandro Maia, Diretor Financeiro - CPF :069.907.277.80

Wagner Silva Contador - CRC RJ 062508/O-9

ERRATA: DFL Indústria e Comércio S.A, inscrita no CNPJ 33.112.665/0001-46, vem informar a Correção dos quadros abaixo relacionados, constantes das demonstrações contábeis e notas explicativas do exercício de 2021 (Monitor 
Mercantil impresso) e digital de 21 a 25.04.2022), devendo ser observada as modificações abaixo:

Reapresentação das Demonstrações financeiras  
do Exercício findo em 31/12/2021

Anteriormente, emitimos nosso relatório de auditoria sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia do exercício findo em 31/12/2021, em 05/04/22, 
que sobre as quais emitimos uma opinião sem ressalvas, destacando a ênfase 
precedente. Conforme descrito na nota explicativa nº 2.18, em 31/05/2022, essas 
demonstrações financeiras estão sendo reapresentadas objetivando aderir os 
contratos de mútuo existentes em 31/12/2021. Nosso relatório de auditoria, ora 
também reapresentado em 31/05/2022, não é ressalvado quanto a esse assunto. 

Luiz Claudio Fontes - Contador CRC 1RJ-032.470/O-9 
RSM Auditores Independentes Associados - Sociedade Simples

CRC 2SP-030.002/O-7 “S” RJ

Sai edital do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2022

A Agência Nacional 
de Petróleo, Gás 
Natural e Biocom-

bustíveis (ANP) publicou 
nesta quarta-feira o Edital 
do Prêmio ANP de Inova-
ção Tecnológica 2022. Nes-
ta edição haverá 5 (cinco) 
categorias de projetos de 
PD&I, 2 (duas) categorias 
de personalidades do setor 
e 1 (uma) categoria inédita 
do Programa de Formação 
de Recursos Humanos da 

ANP - PRH/ANP. O pra-
zo para inscrições vai do dia 
01/06 até 15/07/2022.

A agência reguladora es-
clarece que o Prêmio ANP 
de Inovação Tecnológica 
2022 tem como objetivo 
reconhecer e premiar traba-
lhos que tenham as aeguin-
tes características:

- Resultados associados 
a projetos de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação 
(PD&I) com utilização to-

tal ou parcial de recursos da 
Cláusula de PD&I, presente 
nos contratos de Exploração 
e Produção (E&P). Deverão 
ter sido desenvolvidos no 
Brasil por instituições de pes-
quisa credenciadas pela ANP, 
empresas brasileiras e empre-
sas petrolíferas e representar 
inovação tecnológica de inte-
resse dos setores de Petróleo, 
Gás Natural, Biocombustí-
veis, Petroquímica, Energia 
Renováveis, Transição Ener-

gética e Descarbonização; 
- Dissertação de mestrado 
desenvolvida no âmbito do 
Programa de Formação de 
Recursos Humanos da ANP 
(PRH/ANP); - Personali-
dades que tenham gerado 
contribuições relevantes de 
PD&I para o setor.

Para as categorias dos 
projetos de PD&I, serão fi-
nalistas do Prêmio ANP de 
Inovação Tecnológica 2022 
até 3 (três) inscrições mais 

bem avaliadas de cada uma 
das categorias de proje-
tos definidas no Edital. Ao 
vencedor de cada categoria 
será destinado 1 (um) tro-
féu e certificado atestando 
sua condição de vencedor 
na premiação. Aos finalistas 
serão concedidos troféus e 
certificados atestando sua 
condição de finalistas na 
premiação. Para as cate-
gorias do PRH/ANP e de 
Personalidades do Setor, 

cada indicado seleciona-
do receberá 1 (um) troféu 
e certificado atestando sua 
condição na premiação.

Veja aqui mais detalhes 
sobre o edital do Prêmio 
ANP de Inovação Tecnoló-
gica 2022 (https://www.gov.
br/anp/pt-br/assuntos/
pesquisa-desenvolvimento-
-e-inovacao/premio-anp-
-de-inovacao-tecnologica/
premio-anp-inovacao-tec-
nologica-2022).
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AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58 - NIRE nº 3330005494-4

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de abril de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 13 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Ampla Energia e Serviços S.A. 
(“Companhia”), na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio 
de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. 2. Edital de Convocação: Edital de Convocação regularmente publicado no 
Jornal Monitor Mercantil nos dias 23, 24 e 25 de março de 2022, às folhas 4, 6 e 5, respectivamente. 3. Publicações: 
Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes publicados no 
jornal O Fluminense no dia 11 de março de 2022, às fls. 5 a 11, nos termos do art. 133 da Lei 6.404/76. 4. Presenças: 
Acionista representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme verificado no Livro de Presença 
de Acionistas. Presentes também a Diretora de Administração, Finanças, Controle e de Relação com Investidores, 
a Sra. Julia Freitas de Alcântara Nunes; e o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo, contador, inscrito no CRC: 
RJ-092563/O-1, representante da KPMG Auditores Independentes S.S., auditor independente da Companhia, em 
atenção ao §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76. 5. Mesa: Presidente – Guilherme Gomes Lencastre; Secretária – 
Maria Eduarda Fischer Alcure. 6. Ordem do Dia: I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão 
e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 
31.12.2021, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; II. Proposta de destinação do lucro líquido do 
exercício de 2021 e distribuição de dividendos; III. Definição do número de membros do Conselho de Administração 
para o próximo triênio: IV. Eleição, de membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 3 (três) 
anos; V. Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária 
a se realizar em 2023.; e VI. Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua 
remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. 7. Deliberações Tomadas pelo Acionista Presente: 
Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia e respectivos documentos colocados à disposição 
do acionista, foi deliberado e aprovado o seguinte: 7.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovados, pelo 
acionista presente, tendo sido computados 239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, 
o Relatório da Administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 
31/12/2021, acompanhado do respectivo Parecer dos Auditores Independentes. 7.2. Quanto ao item (ii) da Ordem 
do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 239.571.414 votos a favor, nenhum voto 
contra e nenhuma abstenção, a proposta da administração da Companhia quanto à destinação do lucro líquido da 
seguinte forma: do lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R$83.401.902,60 (oitenta e três milhões, 
quatrocentos e um mil, novecentos e dois reais e sessenta centavos), o qual, subtraído o montante de R$4.170.095,13 
(quatro milhões, cento e setenta mil, noventa e cinco reais e treze centavos), relativo à reserva legal, alcançou o 
lucro líquido ajustado passível de distribuição de R$79.231.807,47 (setenta e nove milhões, duzentos e trinta e um 
mil, oitocentos e sete reais e quarenta e sete centavos). Nesse sentido, foi proposto o pagamento de dividendos 
mínimos obrigatórios no valor de R$19.807.951,87 (dezenove milhões, oitocentos e sete mil, novecentos e cinquenta 
e um reais e oitenta e sete centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do total do lucro líquido 
ajustado. Após acréscimo do valor de R$86.775.592,00 (oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e dois reais) correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (ganho atuarial), propõe-
se que o saldo, no valor total de R$146.199.447,60 (cento e quarenta e seis milhões, cento e noventa e nove mil, 
quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), seja destinado à reserva de reforço de capital de giro da 
Companhia, nos termos do art. 27, parágrafo primeiro, do Estatuto Social. 7.2.1. Os dividendos ora aprovados terão 
o seu pagamento efetuado até 31.12.2022, em uma ou várias parcelas, sem a incidência de qualquer atualização 
monetária, conforme disponibilidade de caixa, aos acionistas titulares de ações da Companhia no final do dia 13 de 
abril de 2022, observada a seguinte distribuição: Natureza: Dividendos; Ações Ordinárias: R$ 0,08246101 por 
ação. As ações serão negociadas ex dividendos a partir de 14 de abril de 2022. 7.3. Quanto ao item (iii) da Ordem 
do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 239.571.414 votos a favor, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção, foi aprovado que o Conselho de Administração seja composto por 7 (sete) membros 
para o próximo triênio. 7.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, em razão do término do atual mandato, foi aprovada 
a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia por um novo mandato de 3 (três) anos, a 
findar na Assembleia Geral Ordinária que vier a ser realizada no ano de 2025, conforme abaixo: 7.4.1. Eleição em 
Separado do Representante dos Empregados e Aposentados da Companhia e da Fundação Ampla de Seguridade 
Social – BRASILETROS, nos termos do disposto no § 1º do artigo 12 do Estatuto Social: considerando a candidatura 
de chapa única para o processo eleitoral do representante dos empregados e aposentados da Companhia no 
Conselho de Administração, conforme divulgado nos termos do regulamento eleitoral aplicável, são eleitos os Srs. 
Eduardo dos Santos Machado, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador do documento de identidade nº 05133059-
5, expedido pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 570.239.647-20, residente e domiciliado na Rua Barão do 
Amazonas, nº 2, Bloco 04, apto. 806, Centro, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de 
Administração, e Marcus Vinicius dos Santos, brasileiro, administrador, divorciado, portador do documento de 
identidade nº 114273642, expedido pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 079954497-39 residente e 
domiciliado na Rua Vila Nova, nº 109, Nova Angra, Angra dos Reis, RJ, como Membro Suplente do Conselho de 
Administração. 7.4.2. Eleição Geral: 239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, foram 
eleitos os candidatos abaixo: Membros Titulares: Guilherme Gomes Lencastre, brasileiro, casado, engenheiro de 
produção/civil, portador da carteira de identidade nº 12253322-7, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 045.340.147-32, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço à Av. Oscar Niemeyer, 
2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, 
com 239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção; Mario Fernando de Melo Santos, 
brasileiro, casado, engenheiro, eletricista, portador do documento de identidade nº 406975, expedido pelo SSPPE, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 000.541.194-72, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço 
profissional na à Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ, para ocupar o cargo de Vice-
Presidente do Conselho de Administração, com 239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma 
abstenção; Nicola Cotugno, italiano, casado, engenheiro mecânico, portador do RNM nº F0415510, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 065.191.267-99, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional 
à Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do 
Conselho de Administração, com 239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção; Márcia 
Sandra Roque Vieira Silva, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora 
da identidade nº 2003002198717, SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 27538230300, residente e domiciliada na 
cidade de Fortaleza, com domicílio profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, 
para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 239.571.414 votos a favor, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção; Márcia Massotti de Carvalho, brasileira, casada, economista, portadora do 
documento de identidade n° 10.432.558-4, expedido pelo DIC, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.055.727-29, 
residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na à Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. 
C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 
239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção; Gino Celentano, italiano, divorciado, 
engenheiro eletricista, portador do passaporte italiano nº YB0553419, residente e domiciliado na cidade de São 
Paulo, com endereço profissional na à Avenida das Nações Unidas, 14401 - andar 17 ao 23, conj. A ao 4 - Torre B1 
Aroeira, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 239.571.414 votos a favor, nenhum 
voto contrário e nenhuma abstenção; Membros Suplentes: Alain Rosolino, italiano, casado, economista, portador 
do RNM nº V8353060, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.642.077-43, residente e domiciliado na cidade do Rio de 
Janeiro, com endereço profissional na à Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ, como 
Membro Suplente do Conselheiro titular Guilherme Gomes Lencastre, acima qualificado, com 239.571.414 votos 
a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção; Julia Freitas de Alcântara Nunes, brasileira, solteira (em 
união estável), economista, portadora do documento de identidade nº 10.888.661-5, expedido pelo DETRAN-RJ, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 072.144.867-41, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, com endereço 
profissional na à Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ, como Membro Suplente do 
Conselheiro titular Mario Fernando de Melo Santos, acima qualificado, com 239.571.414 votos a favor, nenhum 
voto contrário e nenhuma abstenção; José Nunes de Almeida Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador do 
documento de identidade nº 611854, expedido pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116258723-72, residente 
e domiciliado na cidade de Fortaleza, com domicílio profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, 
Estado do Ceará, como Membro Suplente do Conselheiro titular Nicola Cotugno, acima qualificado, com 
239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção; Michelle Rodrigues Nogueira, brasileira, 
casada, contadora, portadora do documento de identidade nº 107124323, expedido pelo IPF-RJ, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 069.485.857-95, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na à Av. 
Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ, como Membro Suplente da Conselheira titular 
Márcia Sandra Roque Vieira Silva, acima qualificada, com 239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e 
nenhuma abstenção; Janaina Savino Vilella Carro, brasileira, casada, jornalista, portadora do documento de 
identidade nº 11.433.600-1, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.290.577-54, residente e 
domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na à Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 
701 - parte, Santo Cristo, RJ, como Membro Suplente da Conselheira titular Márcia Massotti de Carvalho, acima 
qualificada, com 239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção; Ana Claudia Gonçalves 
Rebello, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 011.914.537-58, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, com endereço 
profissional na à Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ, como Membro Suplente do 
Conselheiro titular Gino Celentano, acima qualificado, com 239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e 
nenhuma abstenção; 7.4.3. O acionista que submeteu à Assembleia Geral a indicação dos membros do Conselho 
de Administração eleitos declarou que obteve dos mesmos a informação de que estão em plenas condições de 
firmar declarações de desimpedimento nos termos da regulamentação em vigor. 7.4.5. Nesse sentido, a composição 
do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: Membros Efetivos: Guilherme Gomes Lencastre (Presidente), 
Mario Fernando de Melo Santos (Vice-Presidente), Nicola Cotugno, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Márcia 
Massotti de Carvalho, Gino Celentano, Eduardo dos Santos Machado. Membros Suplentes: Alain Rosolino, Julia 
Freitas de Alcântara Nunes, José Nunes de Almeida Neto, Michelle Rodrigues Nogueira, Janaina Savino Vilella 
Carro, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Marcus Vinicius dos Santos. 7.5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi 
aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 239.571.414 votos a favor, nenhum voto contrário e 
nenhuma abstenção, a remuneração global anual da Administração da Companhia, até a próxima Assembleia Geral 
Ordinária a se realizar em 2023, no montante máximo de R$ 15.580.939,54 (quinze milhões, quinhentos e oitenta 
mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), entre fixos e variáveis, o qual será distribuído 
e individualizado entre seus membros. 7.5.1. Do valor fixado no item precedente, o valor global anual máximo 
aprovado para o Conselho de Administração corresponde a R$149.040,00 (cento e quarenta e nove mil e quarenta 
centavos), sendo que cada membro receberá mensalmente a título de remuneração a quantia de R$4.000,00 
(quatro mil reais) e, ainda, que o saldo restante, de R$15.431.899,54 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e um mil, 
oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) corresponderá à remuneração máxima dos 
membros da Diretoria, entre rendimentos fixos e variáveis. Os membros do Conselho de Administração que são, 
também, executivos do Grupo Enel não farão jus ao recebimento dessa remuneração adicional, tendo em vista os 
acordos que têm com o Grupo Enel. 7.6. Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, não houve solicitação de instalação 
do conselho fiscal. 8. Informações: 8.1. Foi informado que as publicações ordenadas pela lei passarão a ocorrer, 
no mínimo, no jornal Monitor Mercantil. 9. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar,  
foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e 
aprovada, foi assinada pelo Acionista presente Enel Brasil S.A., pelo Presidente da Assembleia e pela Secretária. 
Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022. Guilherme Gomes Lencastre - 
Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária; Enel Brasil S.A. - p.p. Maria Eduarda Fischer Alcure.  
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Ampla Energia e Serviços S.A., NIRE: 333.0005494-4, 
Protocolo: 00-2022/317527-7. Data do protocolo: 19/04/2022. Certifico o arquivamento em 25/05/2022 sob o número 
00004916302. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

O Ibovespa fe-
chou maio com 
111.350 pontos, 

apresentando uma valo-
rização mensal de 3,22%. 
Em 2022, a valorização é 
de 6,23%, sendo que nos 
últimos 12 meses, o índice 
apresenta uma desvalori-
zação de 11,78%. No ano, 
a mínima foi registrada no 
dia 5 de janeiro, 101.005 
pontos, e a máxima no dia 
1º de abril, 121.570 pontos.

Conversamos com três 
especialistas sobre suas ava-
liações sobre o mercado no 
mês que se encerrou e as 
perspectivas para os próxi-
mos meses.

André Ximenez, trader 
de multimercados da In-
finity Asset

Se eu pudesse resumir 
em uma palavra a bolsa no 
mês de maio, eu diria vo-
latilidade. A manutenção 
da política de Covid Zero 
na China trouxe muitas in-
certezas e fez com que os 
preços das commodities os-
cilassem bastante e caíssem 
ao longo do mês. A Bolsa, 
desde abril, vem numa tra-
jetória de queda, mas à me-
dida que notícias da China 
sobre uma reabertura da 
economia, ainda que gradu-
al, foram surgindo, esse ris-
co, de alguma maneira, foi 
se dissipando.

Em maio, nós tivemos o 
fim da temporada de balan-
ços do 1T22, o que também 
traz muita oscilação para os 
ativos, em especial aqueles 
que surpreendem o merca-
do de maneira positiva ou 
negativa. Nós tivemos re-
sultados bastante distintos 
para as companhias. No la-
do negativo, posso citar as 
companhias de varejo, que 
continuam com margens 
bastante pressionadas. No 
lado positivo, nós temos os 
bancos, que continuam com 
resultados bastante fortes e 
que se beneficiam do cená-
rio de juros mais altos.

Outra questão é que nos 
últimos dias a Petrobras 
também trouxe bastante 
volatilidade devido a inde-
cisão da mudança da sua 
presidência, anunciada pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Para os próximos meses, 
nós entendemos que os 
riscos permanecem com o 
cenário de inflação global 
superpressionada e a inde-
cisão dos bancos centrais ao 
redor do mundo de promo-
verem uma alta mais forte 
de juros. No Brasil, as notí-
cias de reabertura da China, 
marcada para o início deste 
mês, podem trazer algum 

alívio para os mercados.
Nós acreditamos que a 

Bolsa ainda apresenta mui-
tas oportunidades para os 
investidores quando se olha 
para um horizonte de inves-
timento de médio e longo 
prazo. No curto prazo, os 
mercados devem continuar 
apresentando forte volatili-
dade, em especial por causa 
dos riscos globais.

Gustavo Cruz, estrate-
gista da RB Investimen-
tos

Em maio, o mercado foi 
bastante impactado pelos 
resultados corporativos das 
companhias, sendo que a 
maioria surpreendeu positi-
vamente, mas outras, claro, 
decepcionaram um pouco. 
Também tivemos como 
destaque a capitalização da 
Eletrobras, que boa parte 
do mercado não acreditava 
que avançaria com sucesso.

No final do mês, nós ti-
vemos um momento de ro-
tação, quando empresas de 
saneamento e energia elé-
trica saíram um pouco das 
carteiras dos investidores, e 
outras, que foram interpre-
tadas como terem ficado 
um pouco para trás, como 
varejistas e tecnologia, tive-
ram um pouco mais de re-
sultado positivo.

Os temas macros foram 
parecidos com o que havia 
acontecido em abril, sendo 
que a China, com a questão 
de fecha ou reabre, foi um 
dos principais destaques, 
e já antecipo que vai con-
tinuar sendo. A economia 
chinesa foi extremamente 
atingida por esse problema, 
o que fez com que diversas 
empresas não lançassem 
suas coleções devido a não 
entrega de itens e diversas 
indústrias fossem paralisa-
das devido a falta de maté-
ria-prima. Por mais que seja 
uma parte do país, isso tem 
impacto pelo mundo afora. 
Outro tema é o conflito da 
Rússia com a Ucrânia, que 
segue sem solução.

No Brasil, as pesquisas 
eleitorais fazem cada vez 
mais preço, mexendo cada 
vez mais com o mercado. 
Além disso, nós tivemos os 
indicadores econômicos, 
com os dados de atividade 
econômica mostrando uma 
economia brasileira mais 
forte, com revisões para 
cima do PIB para este ano. 
Os dados de inflação foram 
mais resilientes do que o 
esperado, o que mexeu bas-
tante com a curva de juros e 
a projeção da Selic.

Para os próximos meses, 
nós temos a questão da rea-

bertura da China, o conflito 
da Rússia com a Ucrânia, o 
que afeta bastante a parte 
de commodities, e os dados 
de inflação e as pesquisas 
eleitorais no Brasil.

Raul Sena, CEO do 
Grupo Investidor Sardi-
nha

O mês de maio foi total-
mente atípico. Um mês para 
refutar analistas, sendo que 
as previsões eram as piores 
possíveis. Nós tivemos um 
novo aumento da taxa de 
juros, o que acaba puxando 
uma correlação negativa, ou 
seja, sempre que a taxa de 
juros está em alta, nós ve-
mos o Ibovespa caindo na 
mesma frequência. A ques-
tão é que nós não vimos is-
so acontecer.

Com relação aos balan-
ços do 1T22, nós vimos a 
Mahle e a Iochpe-Maxion 
com resultados muito inte-
ressantes. Nós também vi-
mos o Federal Reserve, de-
pois de uma desaceleração 
da economia americana, co-
meçar a reconsiderar a ideia 
de subir a taxa de juros, o 
que criou um cenário mais 
otimista.

Foi um mês essencial-
mente interessante, o que 
acabou corroborando o que 
eu sempre falo: ficar obser-
vando o noticiário, tentan-
do fazer uma previsão do 
que vai acontecer, não im-
porta muito.

Com base em todas as 
previsões, esse seria um mês 
que não fecharia positivo, 
já que as perspectivas não 
eram as melhores: aumen-
to da inflação e a referência 
do que havia acontecido 
em abril, quando o merca-
do caiu 10,1%. Parecia que 
a situação ia piorar muito, 
mas quando olhamos para a 
realidade dos números, eles 
nos mostram uma versão 
completamente diferente 
disso.

Foi um mês importan-
te para vermos que uma 
estratégia de longo prazo, 
baseada na escolha de bons 
negócios e com a decisão 
de se permanecer neles, in-
dependente da adversidade, 
se mostra sempre a decisão 
mais certeira.

Muitas carteiras apre-
sentaram sobressaltos, mas 
acabamos vendo que o 
que funciona é deixar de se 
guiar pelo cenário político e 
começar a se guiar um pou-
co mais pelos fundamentos 
das empresas e dos bons 
negócios. Foi isso que se 
mostrou mais eficaz.

Coordenação: Jorge Priori

O mercado de ações em maio de 2022
China e conflito na Ucrânia mantêm volatilidade

Assine o jornal
Monitor Mercantil

(21) 3849-6444
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LEANDRO MARTINS
CNPJ: 74.086.141/0001-05 / ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Srs. condôminos, de acordo com as instruções da Sra. Síndica do Cond. do Ed. 
Leandro Martins, sito Rua Leandro Martins, nº. 20, Centro, RJ, vimos, convidar 
Srs. Condôminos para reunirem-se em AGO, que se realizará dia 10/06/2022, 
às 17:00 hs em 1ª convocação ou, na falta de quórum, às 17:30 hs, em 2ª e 
última convocação, com qualquer nº. de condôminos, no 12º andar do prédio, 
para deliberar sobre a Ordem do Dia: a)Prestação de contas b)Ratificação das 
cotas condominiais no exercício c) Eleição de síndico, subsíndico e conselho 
consultivo d) Previsão orçamentária e) Inadimplência f) Ass. gerais. Somente 
poderão votar Condôminos quites com suas cotas condominiais. Procuradores 
deverão comparecer com procurações cercadas das formalidades legais. 

Nelly T. Costa - Síndica

M3 AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 04.780.156/0001-93 / NIRE:33206835229

CONVOCAÇÃO
A EMPRESA M3 AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 04.780.156/0001-93, 
CONVOCA OS SENHORES LUIS FERNANDO DA SILVA BRAUN DE  
QUEIROZ E NILSON RIBEIRO LIMA, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE 
SOCIOS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/07/2022 ÁS 10 HRS, NA SEDE 
AV DOM HELDER CAMARA 7889 LOJAS A, B, PIEDADE, OBJETIVO DE
 TRATAR DA EXTINÇÃO (DISTRATO) DA   EMPRESA    M3    AUTOMOVEIS   LTDA. 

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA FINS
INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA
O Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais do 
Estado do Rio de Janeiro - Siquirj, por ordem do seu presidente, Dr. 
Isaac, respeitando as normas do seu Estatuto Social, convoca os as-
sociados para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no 
dia 13 de junho de 2022 às 13h30, em primeira convocação e, se não 
houver “quórum”, às 14h00, em segunda, por meio de videoconferência, 
para discutir e deliberar sobre a pauta reivindicatória apresentada pelo 
Sindicato Profissional Traquimfar. Para a participação na Assembleia, é 
necessário o envio de uma mensagem até o dia 9 de junho para o e-mail: 
siquirj@siquirj.com.br, informando: 1) Empresa e nome completo do re-
presentante; 2) Cargo; 3) Número de telefone celular para cadastro. Nos 
casos em que o participante for representante da empresa, deve-se ane-
xar junto ao e-mail supramencionado credenciamento em papel timbrado 
da empresa representada. Após o recebimento das informações, remete-
remos os dados de acesso para participação na reunião virtual. 

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2022. 
Isaac Plachta – Presidente

EDITAL PARA INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Camilla 
Prado - Juiz Titular do Cartório da 41ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, RJ, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a quantos virem 
o presente edital ou dele tiverem conhecimento, com prazo de 
20 (vinte) dias, que se processam perante este Juízo e Secre-
taria da Cartório da 41ª Vara Cível, os autos da Classe/Assun-
to de &quot; Monitória - Pagamento; Confissão de Dívida &quot; 
nº 0062644-54.2012.8.19.0001 em que é Autor JOSE ROBER-
TO SANTOS GUIMARÃES, e Réu CARLOS AUGUSTO ASS-
MAN GONÇALVES. E, para INTIMAR a coproprietária do imó-
vel a ser leiloado, MARISTELA GOUVÊA GONÇALVES acerca 
do leilão do imóvel situado na Rua Hugo Panasco Alvim, 340 Ap 
301, Recreio dos Bandeirantes, Matrícula no RGI 242.070 a ser 
realizado no dia 04/07/2022 às 12:00 horas (1º Praça) e no dia 
07/07/2022 no mesmo horário (2º Praça) E para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro não possa alegar ignorân-
cia, foi expedido o presente edital que será publicado e afixado 
em local de costume, na forma da lei. Ciente de que este Juí-
zo funciona na Av. Eramos Braga, 155 Salas 307B,309Be311B-
CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2655 
e-mail: cap41vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cida-
de e Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022. Eu, __ Sergio Jose 
da Costa Jannuzzi - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/33348, digitei. E eu,  __ Laurindo Francisco da Costa Neto 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/19923, o subscrevo.

Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro
Filiado à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

COMUNICADO
O SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – SIMPERJ – por seu Presidente, abaixo assinado, 
de acordo com a legislação vigente, comunica aos interessados que, 
findo o prazo regulamentar, foi registrada umas chapas concorrentes aos 
órgãos dirigentes do SIMPERJ, a saber Chapa Renovação: DIRETORIA 
EFETIVOS: Gladstone José dos Santos Júnior – Nova A3 Ind. E Comércio 
Ltda, Ronaldo Castilho Thomaz – Bywer Indústrias de Plásticos Ltda – 
Claudio Patrick Vollers – Bauen Indústrias Eireli, Fanklin Soares Vieira – 
Artmed Artigos de Medição Ind. e Comércio – Francisco Piragine Junior – 
UF Brindes Indústrias e Comércio Ltda, Fernanda Coelho Brites Pinto – FL 
Ind e Com de Produtos Descartáveis Ltda – Rafael Borges Sette – Nova 
Lamitech Laminados Plásticos Eireli. DIRETORIA SUPLENTE: André de 
Lima Castro – ELC Produtos de Segurança Industria e Comércio Ltda, 
Pedro Antonio Loureiro da Silva – Tecnoplastic Comércio e Serviços Ltda, 
Rodrigo Mesquita Carnaval – CBS – Indústria, Comércio, Importação 
e Exportação Ltda, Reynaldo Thurleflex – Indústria Thurleflex Ltda, 
Tulio Giunti – Center Pack Rio Industrial Ltda, Júlio Cesar dos Santos 
Coelho - Indústria de Plástico São Sebastião Ltda, Rafael Mangaravite 
– Fortplast Itaperuna Embalagens Plásticas Ltda. CONSELHO FISCAL 
EFETIVO: Antonio Guarino de Souza -Indústrias Plásticas Zarzur Ltda, 
José Simões de Lima – J. Simões Plásticos Ind. E Com. Ltda - Flavio Ozon 
Bognossian – Rio Pet Embalagens SA. CONSELHO FISCAL SUPLENTE: 
Alexandre Alberto Nascimento Silva – Xtransformações Fabricação de 
Embalagens e Artefatos Plásticos Ltda-Me, Franklin Pires de Oliveira - 
Frilca Ind e Com. De Sacos Plásticos Ltda e Marcio Racca Virginio de 
Souza – Galpão 3 Desenvolvimento de Produtos Ltda Me. DELEGADOS 
REPRESENTANTES JUNTO À FIRJAN – EFETIVOS:  Gladstone 
José dos Santos Júnior e Ronaldo Castilho Thomaz. DELEGADOS 
REPRESENTANTES JUNTO À FIRJAN – SUPLENTES: Claudio 
Patrick Vollers e Franklin Soares Vieira. Comunica, outrossim, que o 
prazo para impugnação dos candidatos, pelos associados em condições 
de votar, é de cinco dias úteis a partir desta publicação, na Secretaria 
do Sindicato, em seu horário normal de funcionamento, encerrando-
se às 17h do dia 08/06/2022. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2022. 

Gladstone José dos Santos Junior – Presidente. 

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à SERGIO 
FELICISSIMO SILVA (CPF nº 219.786.977-91), com o prazo de 
05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 
0230358-29.2018.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DOS 
EDIFÍCIOS LEOPOLDO (CNPJ nº 40.414.823/0001-88) contra 
SERGIO FELICISSIMO SILVA (CPF nº 219.786.977-91), na forma 
abaixo: A DRA. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juíza de Direito 
da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que 
nos dias 14.06.2022 e 22.06.2022, às 14:15 horas, através do site 
de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro Público 
RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido o 
Apartamento 204, do edifício situado na Rua Leopoldo, nº 549 
A, Andaraí, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 170.051,28 (cento 
e setenta mil, cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).- O 
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, 
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Fenacor defende crescimento 
econômico com bases sólidas
A união do setor e o 

apoio de lideranças 
políticas presentes 

para as demandas do mer-
cado marcou o pronuncia-
mento do presidente ree-
leito da Fenacor, Armando 
Virgilio, na solenidade de 
posse da diretoria da fede-
ração eleita para o quadriê-
nio 2022/2026, nesta terça-
-feira (31), em Brasília, que 
reuniu diversos senadores, 
deputados federais, um go-
vernador, o alto comando 
da Susep e todas as princi-
pais lideranças do mercado 
de seguros.

Ao saudar os presentes, 
após o juramento de posse 
da diretoria, lido pela vice-
-presidente, Maria Filome-
na Branquinho, o Virgilio 
disse que “estamos pron-
tos para ajudar o Brasil 
a retomar o crescimento 
econômico em bases sóli-
das, com reflexos impor-
tantes na geração de em-
pregos, na produção das 
indústrias, na venda do 
comércio, no setor de ser-
viços tudo isso com o selo 
de garantia e de proteção 
que somente este mercado 
pode oferecer. porque esta 
é sua atividade fim, a sua 
missão, o seu foco”.

Ele acrescentou que os 

corretores de seguros, par-
ticularmente, estão aptos 
e plenamente capacitados 
para levar proteção e ga-
rantir que a sociedade tenha 
acesso à tranquilidade que 
o seguro entrega. “Temos 
as principais ferramentas 
para cumprir essa missão. 
Primeiro, porque somos os 
maiores investidores insti-
tucionais deste país, com 
reservas que ultrapassam a 
marca de R$ 1 trilhão.”

Também ressaltou que o 
setor oferece todas as ga-
rantias e proteções necessá-
rias para os investimentos, 
a conclusão das grandes 
obras, para o amparo à saú-
de e à vida da população e 
à formação de reservas pre-
videnciárias que possam ga-
rantir um futuro tranquilo 
para todos.

Vergilio lembrou que es-
sa característica do mercado 
e dos corretores de seguro 
ficou ainda mais evidente 
para a população brasilei-
ra ao longo da pandemia, 
quando “ninguém deixou 
de ser atendido, amparado e 
protegido”. Segundo ele, a 
mão estendida pelos Corre-
tores e seguradoras, mesmo 
que por meio remoto, levou 
tranquilidade e conforto à 
população na mais grave 

crise da saúde pública dos 
últimos 100 anos. 

“Mais que isso. por inicia-
tiva da Fenacor, rapidamen-
te abraçada pelas segurado-
ras, foram pagas mais de 
170 mil indenizações a víti-
mas da pandemia ou a seus 
beneficiários nesses dois 
anos de pandemia, mesmo 
quando as condições con-
tratuais excluíam e/ou não 
previam a cobertura. foram 
mais de R$ 25 bilhões de in-
denizações pela Covid-19”, 
pontuou.

O presidente da Fenacor 
alertou que ainda é neces-
sário fazer “urgentemente” 
algumas correções e “des-
construir algumas maldades 
feitas nos últimos dois ou 
três anos”.

Ele citou como exemplo 
a reestruturação da Susep, 
que precisa de uma estrutu-
ra adequada para proteger o 
consumidor. “E a solução 
que se apresenta é a autor-
regulação dos Corretores 
de Seguros”, frisou.

Vergilio apontou ainda a 
importância de se “salvar” 
o Dpvat, que, segundo ele, 
é “o maior seguro social do 
mundo” e que vai acabar 
“se algo não for feito logo”. 
Para ele, lideranças políticas 
e do setor devem unir for-

ças para evitar que “220 mi-
lhões de brasileiros fiquem 
desamparados”.

Marcaram presença na 
posse da diretoria da Fena-
cor o presidente da Câmara 
dos Deputados Arthur Lira 
(PP); o governador do Dis-
trito Federal, Ibaneis Ro-
cha; os senadores Marcelo 
Castro (MDB), Izalci Lucas 
(PSD) e Luis Carlos Heinze 
(PP) – líder da bancada ru-
ralista; os deputados Lucas 
Vergílio (SD) – presiden-
te da Escola de Negócios 
e Seguros (ENS) -, Celina 
Leão (PP) – líder da ban-
cada feminina na Câmara 
-, Paulinho da Força (pre-
sidente nacional do SD), 
Luis Miranda (Republica-
nos); João Campos (Re-
publicanos), Aline Sleutjes 
(Republicanos), Jerônimo 
Goergen (Progressistas), 
Hugo Leal (PSD), Joaquim 
Passarinho (PL), Marco 
Bertaiolli (PSD), Vinicius 
Carvalho (Republicanos) e 
Éder Mauro (PL);  o supe-
rintendente da Susep, Ale-
xandre Camillo; o CEO e o 
presidente do Conselho da 
Cnseg, Dyogo Henrique de 
Oliveira e Roberto Santos; 
e o presidente do Ibracor, 
Joaquim Mendanha de Ata-
ídes.

Clube dos Seguradores 
da Bahia recebe  
executivo da Bradesco

Com objetivo de dar 
continuidade aos 
encontros com os 

principais players do mer-
cado de seguros, o Clube 
dos Seguradores da Bahia 
com os executivos das se-
guradoras, o Clube dos 
Seguradores da Bahia re-
cebe no dia 20 de julho, 
no Fiesta Bahia Hotel, o 
diretor Comercial da Bra-
desco Seguros, Leonardo 
de Freitas. O executivo 
vai trazer as novidades 

da seguradora sobre seus 
produtos e vai falar sobre 
as oportunidades de ne-
gócios que a companhia 
proporciona, para os seus 
parceiros de negócios.

De acordo com Fausto 
Dorea, a importância do 
retorno dos eventos pre-
senciais além de gerar no-
vas oportunidades para os 
associados, possui um cará-
ter informativo, no que diz 
respeito às novas tendên-
cias do setor.

MDS anuncia novo 
Diretor Médico para o 
mercado brasileiro

A MDS Brasil, uma 
das principais cor-
retoras do país no 

segmento de seguros, resse-
guros, gestão de benefícios e 
consultoria de riscos, anuncia 
Claudio José Albuquerque 
e Silva como novo Diretor 
Médico para a área de Gestão 
de Saúde. Com mais de 17 
anos de experiência no setor 
de benefícios, Claudio será 
responsável por implemen-
tar estratégias para ampliar a 
visibilidade desta área e for-
talecê-la com foco na gestão 
consultiva e na prevenção da 
saúde coletiva.

Graduado em medicina 

pela Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro, espe-
cializado em ginecologia e 
obstetrícia, e pós-graduado 
em Saúde Coletiva pela Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro, além de MBA em 
Gestão de Saúde pela Fun-
dação Getúlio Vargas do 
Rio (FGV-RJ), o executivo 
possui vasto experiência no 
segmento de gestão de saú-
de, com foco em governan-
ça e nas áreas clínica e téc-
nica e soma passagens por 
grandes companhias, como 
Aon Brasil, Grupo Telefô-
nica/Axismed e Unimed 
Leste Fluminense.

Qualicorp e Paraná 
Clínicas oferecem  
planos em Londrina

A Qualicorp, maior 
plataforma de es-
colhas de planos de 

saúde do Brasil, acaba de fe-
char mais um acordo com a 
operadora Paraná Clínicas, 
empresa do grupo SulAmé-
rica, para oferecer planos 
de saúde na categoria cole-
tivo por adesão para toda a 
região de Londrina, norte 
do Paraná. Os planos estão 
disponíveis para contrata-
ção a partir de R$ 128,69 
(preço sujeito a alterações, 
de acordo com a categoria 
escolhida e a faixa etária do 
cliente).

“Estamos muito felizes 
com a expansão da parceria 

que já temos com a Paraná 
Clínicas no Sul, que agora 
beneficiará toda a região de 
Londrina. A Quali tem o 
objetivo de oferecer, cada 
vez mais, um amplo leque 
de escolhas para que nos-
sos clientes tenham sempre 
acesso à saúde de melhor 
qualidade. Os planos che-
garão na região com um 
ótimo custo-benefício aos 
clientes”, afirma Glaucio 
Fernandes, superintendente 
comercial da Quali no Sul. 
“Nossa expectativa é entre-
gar um novo Centro Inte-
grado de Medicina na cida-
de de Londrina no próximo 
mês de setembro”.

Armando Virgilio: ‘Estamos prontos para ajudar o Brasil’ 
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CONCESSÃO DE LICENÇA
CLIMA AIR REFORMAS MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA., CNPJ 07.328.587/0001-01, torna público que recebeu da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, 
através do processo n°14/200.061/2010, a Licença Ambiental Municipal LMO 
N°003035/2021 com validade de 120 meses, a contar a partir da data de emis-
são em 09/05/2022, para Reparação e Manutenção de Equipamentos de Re-
frigeração no endereço Rua Maria Rodrigues, 138 – Olaria, Rio de Janeiro/RJ.

CARTÓRIO DA 36ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Rossidelio Lopes da Fonte - Juiz Titular do Cartório da 36ª 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. Erasmo Braga, 115, Salas 301D, 303D e 305D, CEP: 
20020-903, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Tel.: 3133-2242, e-mail: cap36vcic@tjrj.
juz.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas 
Condominiais/Condomínio em Edifício de nº 0013442-64.2019.8.19.0001, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VAL GARDENA em face de 
AUDOLINA DEL CARMEM LLANTER ARAGÃO, objetivando Citação da parte 
ré por edital, na forma requerida, pois esgotados os meios disponíveis para 
informar ao Juízo sobre a sua atual localização. Assim, pelo presente edital CITA 
o réu AUDOLINA DEL CARMEM LLANTER ARAGÃO, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze 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 Janeiro, aos dezenove dias do 
mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Cristina Mourão Heredia - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/16948, digitei. E eu, o subscrevo.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 29 DE ABRIL DE 2022: 1. Data, Hora e Local: Em 29 (vinte e nove) de 
abril de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e 
Tecnologia S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, 
Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP: 20.260-080, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação 
realizada nos termos do Parágrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social, estando 
presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. 3. 
Mesa: Presidente: Mauro Ribeiro Viegas Filho; e Secretária: Cláudia Cid 
Varela Madeira Ferreira. 4. Deliberações: As seguintes matérias foram 
deliberadas e aprovadas por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a constituição 
de um Consórcio na República da Nicarágua entre a Sociedade e a 
empresa VIELCA INGENIEROS, S.A., inscrita no CIF número A-98030604, 
domiciliada na Avenida de Aragón, núm. 17, 46010 Valencia, Espanha, para 
a execução em consórcio dos serviços de consultoria técnica para o Projeto 
denominado “Contratação de Supervisão Técnica, Contrato de Empréstimo 
2245-BCIE”, objeto da licitação promovida pelo Instituto da Habitação 
Urbana e Rural (INVUR) da República da Nicarágua, autorizando para 
tanto que os Diretores Carlos Henrique Costa Jardim e Antônio Carlos Pitta 
realizem todos as formalidades necessárias. 4.2. Foi aprovada a mudança 
de cargo do Sr. Antonio Carlos Fonseca Deichmann, brasileiro, casado, 
engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 5.362.203-
8, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.081.949-32, domiciliado na Av. das 
Nações Unidas, nº 13.771, Bloco I, 5º andar, Chácara Itaim, São Paulo/
SP, deixando o cargo de Diretor Operacional e passando para o cargo de 
Diretor Executivo, tendo o seu mandato início em 01 de maio de 2022 e 
término no dia 01 de março de 2023. 4.2.1. O diretor da Companhia ora 
eleito por meio deste ato declara, para os devidos fins e sob as penas da 
lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por 
qualquer lei especial, e que não foi condenado por qualquer crime, e não 
está sob os efeitos de qualquer condenação, que possa impedi-lo, ainda 
que temporariamente, ao acesso a cargo público, nem foram condenados 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato ou 
qualquer crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que atende aos requisitos de 
reputação ilibada estabelecidos pelo artigo 147, parágrafo terceiro, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como que 
não ocupa qualquer cargo em outra sociedade que possa ser considerada 
concorrente da Companhia e que não possui conflito de interesses com 
a Companhia, tomando posse do seu cargo mediante assinatura de 
termo lavrado em livro próprio da Companhia. Ainda, está ciente de que 
a sua competência como diretor da Companhia estará limitada em todo 
e qualquer aspecto ao que dispuser o estatuto social da Companhia e 
as políticas e diretrizes aprovadas pela assembleia geral e conselho de 
administração da Companhia, incluindo, sem limitação, às disposições 
sobre a competência da diretoria da Companhia. 5. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, 
tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, 
foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: 
Mesa: Mauro Ribeiro Viegas Filho; Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira, 
Secretária. Membros Efetivos: Yong Yu; Mauro Ribeiro Viegas Filho; Lin Li; 
Junjie Jiang e Hao Zhichao. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. Mauro Ribeiro Viegas Filho - Presidente 
da Mesa e Vice- Presidente do Conselho de Administração; Cláudia Cid 
Varela Madeira Ferreira -Secretária. Jucerja nº 4921169 em 27/05/2022.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL 
DE 2022 1. Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 
2022, às 09:00 horas, por meio do link do aplicativo de videoconferência Mi-
crosoft Teams, disponibilizado pela Austral Participações S.A. (“Companhia”), 
conforme autorizado pela Lei n.º 14.030 de 28 de julho de 2020 e regulamen-
tado pela Instrução Normativa n.º 81 do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI n.º 81”). 
Para todos os fins legais, a presente assembleia será considerada como real-
izada na sede da Companhia, conforme disposto na IN DREI n.º 81. 2. Publi-
cações Legais, Convocação e Presença: Edital de convocação publicado no 
jornal Monitor Mercantil, nas versões impressa e digital, nos dias 14/04/2022 
(página 6), 15/04/2022, 16/04/2022, 17/04/2022 e 18/04/2022 (página 6) e 
19/04/2022 (página 6) de abril de 2022, nos termos do Estatuto Social da 
Companhia e de acordo com o disposto no artigo 124, da Lei n.º 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Os membros da 
mesa, indicados abaixo, atestam que os acionistas representando 
85,9242395203553% do capital social total da Companhia compareceram de 
forma remota à presente Assembleia, por meio de acesso ao link do aplicativo 
de videoconferência Microsoft Teams disponibilizado pela Companhia, nos ter-
mos da IN DREI n.º 81, o qual garante a efetiva participação e voto à distância 
dos acionistas, conforme a lista de presença consolidada no Anexo I. Os 
acionistas apresentaram os documentos de representação pertinentes à Com-
panhia e submeteram as suas manifestações de voto por escrito até 30 (trinta) 
minutos antes da instalação desta Assembleia, conforme previsto na IN DREI 
n.º 81 e no artigo 121, parágrafo segundo da Lei das S.A. Os acionistas declar-
aram concordar com a gravação do conclave e com a utilização do acesso 
digital indicado pela Companhia, consignando que o sistema atende aos req-
uisitos da IN DREI n.º 81, bem como atestam que seus direitos foram preser-
vados. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno de Abreu Freire; e Secretária: Sra. 
Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar so-
bre: (i) a aprovação das contas da administração, incluindo o relatório da ad-
ministração, consubstanciado nas Demonstrações Financeiras, e das Demon-
strações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação 
dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) a 
reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, inclu-
sive dos membros independentes; (iv) a fixação da remuneração global anual 
dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; e (v) a autor-
ização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Or-
dinária. 5. Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimi-
dade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: (i) A 
lavratura da ata em forma de sumário. Aprovar a lavratura da presente ata 
em forma de sumário, conforme Art. 130, § 1º, da Lei das S.A. (ii) A aprovação 
das contas da administração, incluindo o relatório da administração, 
consubstanciado nas Demonstrações Financeiras, e das Demonstrações 
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Aprovar as con-
tas da administração, incluindo o relatório da administração, consubstanciado 
nas Demonstrações Financeiras, e as Demonstrações Financeiras, acompan-
hadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021, em conformidade com a publicação efeti-
vada no jornal Monitor Mercantil, páginas 07 a 14, nas edições impressa e 
digital do dia 25 de março de 2022, a qual esteve à disposição dos acionistas 
com a devida antecedência legal. (iii) A destinação dos resultados do ex-
ercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Aprovar e ratificar a 
proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado no ex-
ercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 
70.043.505,59 (setenta milhões, quarenta e três mil, quinhentos e cinco reais 
e cinquenta e nove centavos), o qual, considerado o ajuste negativo decor-
rente da adequação ao International Financial Reporting Standards – IFRS, no 
valor R$ 558.343,12 (quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e 
três reais e doze centavos), e acrescido de variação patrimonial positiva decor-
rente de incorporação no valor de R$ 542.619,09 (quinhentos e quarenta e 
dois mil, seiscentos e dezenove reais e nove centavos), resultou no montante 
de R$ 70.027.781,56 (setenta milhões, vinte e sete mil, setecentos e oitenta e 
um reais e cinquenta e seis centavos), que será destinado da seguinte forma: 
(i) R$ 3.501.389,08 (três milhões, quinhentos e um mil, trezentos e oitenta e 
nove reais e oito centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líqui-
do, para constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por 
cento) do capital social, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante 
bruto de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) foi devidamente registrado 
a título de crédito de juros sobre capital próprio devido aos acionistas da Com-
panhia e que será pago até 30 de junho de 2022, conforme a deliberação 
constante da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 
de dezembro de 2021, tendo sido imputado ao valor do dividendo mínimo 
obrigatório relativo ao exercício de 2021 o valor líquido de R$ 12.477.983,59 
(doze milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e três 
reais e cinquenta e nove centavos), conforme previsto no Artigo 43 do Estatu-
to Social da Companhia; (iii) R$ 49.372.777,95 (quarenta e nove milhões, trez-
entos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco 
centavos) para a constituição de reserva de lucros; e (iv) R$ 4.153.614,53 
(quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e 
cinquenta e três centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao 
exercício de 2021, sendo certo que o referido montante será pago aos acioni-
stas até 30 de junho de 2022. (iv) A reeleição dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. Aprovar a reeleição dos membros do Consel-
ho de Administração da Companhia, inclusive dos conselheiros independ-
entes, conforme a seguir: A) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, di-
vorciado, economista, portador da carteira de identidade n.º 08.423.755-1, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 034.032.377-96, com en-
dereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, Parte, Leblon, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 22.431-002; B) Gabriel Felzenszwalb, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 11.883.694-9, expedida pelo 

IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 081.208.657-07, com endereço comer-
cial na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22.431-002; C) Michel Cukierman, brasileiro, em união estável, engen-
heiro, portador da carteira de identidade n.º 03.99.99.02-4, expedida pelo De-
tran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 016.377.457-96, com endereço comer-
cial na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22.431-002; D) Vinicius José de Almeida Albernaz, brasileiro, casado, 
economista, portador da carteira de identidade n.º 08.191.044-0, expedida 
pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 013.908.097- 06, com en-
dereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277 - 14º andar - Jardim 
Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01.452-000. E) Margo Isabel Black, cidadã 
britânica, divorciada, securitária, portadora do Documento de Identidade RNE 
n.º V319283-C, emitido pela Polícia Federal, inscrita no CPF/ME sob o n.º 
057.475.247-12, residente e domiciliada na Avenida Aquarela do Brasil, n.º 
333, Bloco 1, apartamento 2.002, São Conrado, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
22.610-010; F) Sérgio Goldenstein, brasileiro, casado, economista, portador 
da carteira de identidade n.º 07669138- 5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o n.º 013.868.647-57, residente e domiciliado na Rua Almirante 
Guilhem, n.º 421, apartamento 704, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-
000; e G) Laura Flavia Ge, argentina, casada, contadora pública, portadora 
do passaporte n.º AAG742886, emitido pela República Argentina, residente e 
domiciliada na Avenida Pueyrredón, n.º 2459, Piso 13, Buenos Aires, Repúbli-
ca Argentina, Código Postal 1119. O mandato dos membros do Conselho de 
Administração ora eleitos será unificado, encerrando-se na data da assem-
bleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os 
acionistas consignaram a caracterização dos Srs. Sérgio Goldenstein e Margo 
Isabel Black, ora reeleitos, como membros independentes do Conselho de 
Administração da Companhia. A caracterização dos conselheiros ora reeleitos 
como conselheiros independentes foi atestada por cada um deles mediante 
declarações previamente encaminhadas e arquivadas na sede da Companhia. 
Os Srs. Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Gabriel Felzenszwalb, Michel 
Cukierman, Vinicius José de Almeida Albernaz, Margo Isabel Black, Sér-
gio Goldenstein e Laura Flavia Ge assinam os respectivos Termos de Pos-
se, que constam no “Anexo I” desta ata, e que deverão ser lavrados em livro 
próprio, tendo sido a dispensa de suas publicações aprovada pelos acionistas. 
Os conselheiros ora eleitos declararam que: (i) não estão impedidos por lei 
especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou sub-
orno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a pro-
priedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) não 
estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada 
pela CVM; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º 
do artigo 147 da Lei das S.A.; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que 
possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem repre-
sentam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma do §3º, incisos I 
e II, do artigo 147 da Lei das S.A. Por fim, declaram estar sujeitos à cláusula 
compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia. (v) A fixação da 
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o ex-
ercício de 2022. Aprovar a fixação da remuneração global anual dos adminis-
tradores Companhia para o exercício de 2022, no valor total de até R$ 
10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), sendo até R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais) equivalente à parcela suportada direta-
mente pela Companhia e até R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) equiv-
alente à parcela suportada por suas controladas. (vi) A autorização para a 
administração da Companhia tomar as medidas necessárias para imple-
mentar as deliberações aprovadas na presente Assembleia Geral Or-
dinária. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os 
atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente Assem-
bleia Geral Ordinária. 6. Representante dos Auditores Independentes: Foi 
expressamente dispensada, pelos acionistas presentes, a presença do repre-
sentante dos Auditores Independentes da Companhia do exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos do artigo 134, §2º, da Lei 
das S.A. 7. Administradores: Presentes os Srs. Arthur Farme d’Amoed Neto 
e Bruno de Abreu Freire, representantes da administração da Companhia, 
consoante o disposto no artigo 134, §1º, da Lei das S.A. 8. Conselho Fiscal: 
O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instala-
do no período. 9. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da 
Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submeti-
dos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento, 
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Todos os acionistas declararam 
concordar com a realização da presente Assembleia na forma digital, a uti-
lização do sistema digital disponibilizado pela Companhia, que garante a se-
gurança, confiabilidade e transparência do conclave, bem como concordam 
expressamente com a gravação na íntegra do conclave, cuja gravação integral 
ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos da IN DREI n.º 81. O 
Presidente declarou que todos os requisitos para realização da presente As-
sembleia foram devidamente atendidos, especialmente aqueles previstos na 
IN DREI n.º 81. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme 
faculta o §1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual, depois de lida e achada 
conforme, foi assinada pelo presidente e secretária da mesa, conforme previs-
to na IN DREI n.º 81, os quais certificam o comparecimento de forma remota 
dos acionistas presentes. Mesa: Bruno de Abreu Freire – Presidente; Daniella 
Lugarinho Fischer Matos – Secretária. Acionistas Presentes: Alessandro Mon-
teiro Morgado Horta (pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos), Gilberto Sayão da 
Silva (pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos), Paulo Fernando Carvalho de 
Oliveira (pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos), Bruno de Abreu Freire, Inter-
national Finance Corporation (IFC) (pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos) e 
Vinci Capital Partners II A Fundo de Investimento em Participações (pp. Dan-
iella Lugarinho Fischer Matos). Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. Mesa: Bruno 
de Abreu Freire - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. 
Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4911105 em 23/05/2022. Jorge Paulo Magda-
leno Filho - Secretário Geral.

Grandes bancos privados resistem 
a crescentes custos de crédito
Fitch: Receitas mantiveram-se fortes no primeiro trimestre de 2022

70 treinamentos de 
combate a crimes digitais

No primeiro tri-
mestre de 2022, 
os quatro grandes 

bancos do país - Itaú Uni-
banco, Bradesco, Santander 
e Banco do Brasil (BB) - di-
vulgaram um lucro líqui-
do conjunto de R$ 24,76 
bilhões. Mas, a geração de 
receitas dos maiores bancos 
privados do Brasil pode se 
tornar mais desafiadora de-
vido à desaceleração da ati-
vidade econômica e à per-
sistência da inflação prevê a 
Fitch Ratings.

Relatório divulgado nesta 
quarta-feira pela agência de 
classificação de risco desta-
cou que essa desaceleração 
da economia pode pressionar 
a qualidade dos ativos e os 
custos no segundo semestre 
de 2022, afetando a rentabi-
lidade. A agência aponta que 
a gestão de custos continua-
rá sendo um dos pontos de 
maior atenção dos grandes 
bancos privados.

“Até o momento, o de-
sempenho pós-pandemia 
dessas instituições superou 
as expectativas da Fitch, re-
flexo de modelos de negó-
cios diversificados e sólidos 
lucros antes de provisões, 
que atuam como primeira 
linha de defesa”, diz a agên-
cia Segundo a Fitch, os re-
sultados líquidos do primei-
ro trimestre de 2022 desse 
grupo seguiram as expecta-
tivas do mercado. Receitas 
mais altas do que o esperado 
e despesas com provisões 
para créditos de liquidação 
duvidosa (PDDs) maiores 
que o previsto compensa-
ram umas às outras e sus-
tentaram um robusto Roae 
(Retorno Sobre Patrimônio 
Líquido Médio), de 19%, 
com variação mínima entre 
os três bancos.

As receitas mantiveram-se 
fortes no primeiro trimestre 
de 2022, devido a margens 
de clientes mais altas, volu-

mes de negócios satisfatórios 
e um mix de produtos high 
yield mais arriscado, porém 
a Fitch acredita que a ma-
nutenção dos atuais indica-
dores de lucro líquido será 
mais desafiadora em 2022, 
à medida que os volumes 
de negócios se normalizam. 
Os riscos das perspectivas 
de negócios incluem vola-
tilidade de mercado maior 
que a esperada, incluindo 
aumento além do previsto 
das taxas de juros, da vola-
tilidade cambial e dos níveis 
de inflação e um enfraque-
cimento do sentimento do 
mercado. O controle das 
despesas operacionais será 
difícil, devido à inflação.

Juros

A combinação de rápi-
do ciclo de alta de juros 
no Brasil, inflação persis-
tente nos mercados desen-
volvidos e emergentes e o 

amadurecimento do cres-
cimento das operações de 
crédito dos bancos em 2021 
sustenta a expectativa da Fi-
tch de que os NPLs podem 
retornar aos patamares pré-
-pandemia antes do quarto 
trimestre de 2022. A erosão 
da renda real, devido à in-
flação, e a lenta recuperação 
das taxas de emprego, junto 
a maiores custos de crédito 
relacionados ao aperto mo-
netário, aumentarão ainda 
mais as pressões.

“Em meio a este cenário, 
os grandes bancos privados 
brasileiros estão adequa-
damente capitalizados, e a 
Fitch acredita que estas ins-
tituições permanecerão ra-
zoavelmente rentáveis, com 
suficiente capacidade de ab-
sorção de perdas, refletindo 
o excedente de provisões 
para perdas de créditos, a 
gestão prudente de capital e 
os fortes modelos de negó-
cios”, afirma a agência.

Inaugurado em setem-
bro de 2020 pela Fe-
deração Brasileira de 

Bancos (Febraban), o Labo-
ratório de Segurança Ciber-
nética completou em maio 
70 treinamentos com cerca 
de 6,6 mil inscrições, todas 
gratuitas, com 85 bancos 
para prevenção e combate a 
crimes digitais, de um total 
de 114 associados da enti-
dade, totalizando 461 horas. 
Vinte treinamentos foram 
de simulações de ameaças 
cibernéticas em tempo real 
por meio de exercícios prá-
ticos entre os participantes.

A Febraban afirma que 
o laboratório é o primeiro 
do tipo feito para o Siste-
ma Financeiro Nacional 
e conta com a parceria da 
Accenture. Seu objetivo é 
a colaboração e união de 
forças entre as equipes dos 
bancos associados em ações 
de prevenção, identificação 
e combate ao crime ciber-
nético.

Além dos treinamentos, 
os profissionais envolvi-
dos com o projeto também 
buscam constantemente 
soluções inovadoras e o 
uso tecnologias de ponta 
para fortalecer os sistemas 
e equipes de defesa das ins-
tituições financeiras. Recen-
temente, o laboratório foi 
reinaugurado em um novo 
espaço em São Paulo, nas 
proximidades da nova sede 

da Febraban.
Em 2021, foram envia-

dos mais de 1,6 mil alertas 
de ameaças com informa-
ções contextualizadas das 
ameaças ao setor bancário 
ao redor do mundo.

O Laboratório também 
promove workshops sobre 
ameaças e defesas ciberné-
ticas, além da elaboração de 
relatórios com análises téc-
nicas e de impactos em sis-
temas financeiros ao redor 
do mundo. Mensalmente 
são distribuídos aos bancos 
um informe técnico com os 
destaques do mês, sejam de 
ataques noticiados, amea-
ças ou potenciais soluções, 
além de depoimentos de 
especialistas do meio ciber-
nético voltados para o setor 
bancário.

“As atividades promo-
vidas no Laboratório de 
Segurança Cibernética da 
Febraban acompanham 
os esforços dos bancos 
para que seus clientes re-
alizem no dia a dia transa-
ções bancárias com total 
segurança. A estratégia 
está em sintonia com o 
crescimento significativo 
das operações eletrôni-
cas, via internet e celular 
nos últimos anos, e que 
hoje já somam 67% de 
um total de 103,5 bilhões 
transações bancárias”, 
afirma Isaac Sidney, pre-
sidente da Febraban.
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