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Bolsa brasileira 
cai na semana 
enquanto
dólar sobe

A Bolsa de Valores seguiu os 
mercados internacionais e teve a 
maior queda em duas semanas, 
após três altas consecutivas. O 
dólar fechou em baixa nesta sexta-
-feira, mas teve a primeira alta se-
manal desde o início de maio.

O índice Ibovespa, da B3, fe-
chou aos 111.102 pontos, com 
queda de 1,15%. Esse foi o maior 
recuo diário desde 18 de maio, 
quando o indicador tinha caído 
2,3%. A Bolsa fechou a semana 
com queda de 0,75%, a primeira 
baixa depois de três semanas de 
ganhos.

O dólar comercial encerrou es-
ta sexta-feira vendido a R$ 4,779, 
com recuo de R$ 0,01 (-0,2%). A 
cotação teve um dia volátil, che-
gando a R$ 4,83 pouco antes das 
10h, impulsionada pela divulga-
ção de dados econômicos nos Es-
tados Unidos. No entanto, inves-
tidores aproveitaram o valor alto 
para venderam a moeda, empur-
rando a cotação para baixo duran-
te a tarde.

A moeda norte-americana su-
biu 0,83% na semana. Essa foi a 
primeira alta desde a primeira se-
mana de maio. Em 2022, a divisa 
acumula queda de 14,28%.

Contribuiu para a instabilidade 
no mercado internacional a di-
vulgação dos dados do mercado 
de trabalho nos Estados Unidos. 
Em maio, a maior economia do 
planeta criou 390 mil empregos, 
número superior às expectativas, 
aumentando a especulação so-
bre a alta de juros pelo o Feder-
al Reserve (Fed, Banco Central 
norte-americano).

Litro do diesel pode chegar 
a R$ 10 no segundo semestre
Estoque da Petrobras só daria para 14 dias

A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) alerta 
para o risco de o litro do 

óleo diesel atingir R$ 10 no segun-
do semestre do ano – atualmente 
está na casa de R$ 7, em média – 
com impactos ainda mais severos 
sobre a inflação e às vésperas da 
colheita da safra agrícola, quando 
aumenta a demanda pelo derivado.

“A crise está contratada”, afir-
ma o coordenador-geral da FUP, 
Deyvid Bacelar, ao comentar a 
inoperância do Governo Bolsona-
ro diante da iminente ameaça à se-
gurança nacional, provocada pela 
demora na tomada de decisões de 
importações e formação de esto-
ques de diesel em tempo hábil.

Análises feitas pela área eco-
nômica da FUP indicam que es-
tão dadas as condições para nova 
escalada de preços dos combustí-
veis: com estoques globais em ní-
veis historicamente baixos, resul-
tando na valorização das cotações 
de referência e dos prêmios de 
exportação, a gasolina e o diesel 
estão cerca de US$ 60 por barril 
acima do preço do petróleo.

Segundo projeções, o barril de 
petróleo poderá chegar à faixa de 
US$ 120 nos próximos dias, e não 
está descartada a possibilidade de 
atingir o pico de US$ 130/US$ 
140 no final de junho ou início de 
julho e de o crack spread (diferença 
entre o preço do barril de petróleo 

e o preço do barril do derivado) 
subir ainda mais.

Soma-se a isso o custo do frete, 
em torno de US$ 9,20 por bar-
ril de diesel importado do Golfo 
Arábico ou da Índia (únicos pon-
tos disponíveis atualmente), para 
o Brasil, o que elevará o preço do 
derivado para US$ 196, até US$ 
200. Se houver escassez de die-
sel no mundo, como já se anun-
cia, o crack spread poderá ser ainda 
maior, calcula a FUP.

Bacelar lembra ainda que são 
necessários entre 45 dias e 60 dias 
para o produto chegar ao Brasil. 
Segundo informações obtidas por 
ele, os estoques da Petrobras equi-
valem a 14 dias de produção.

Indústria não avança e está
18% abaixo do nível de 2011
Setor enfrenta alta de custos e falta de componentes

A produção industrial teve 
alta de apenas 0,1% na 
passagem de março pa-

ra abril, terceiro mês seguido de 
avanço, acumulando no período 
elevação de 1,4%. Porém, nos 
primeiros quatro meses de 2022, 
o setor ainda acumula queda de 
3,4% e, nos últimos 12 meses, caiu 
0,3%, primeiro resultado negativo 
desde março de 2021. Os dados 
são da Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM), divulgada pelo IBGE.

“A indústria parou entre março 
e abril deste ano. Depois de dois 
meses de modesto crescimento, a 
produção do setor registrou mero 

0,1% na série com ajuste sazonal, 
devido a retrocessos importan-
tes em bens de capital e bens de 
consumo duráveis. Sem forças 
suficientes, a indústria está em si-
tuação inferior à que estava nos 
primeiros meses do ano passado”, 
adverte o Instituto de Estudos pa-
ra o Desenvolvimento Industrial 
(Iedi).

A PIM cresceu 0,1%, em linha 
com a mediana do mercado finan-
ceiro. “O carrego da produção in-
dustrial para o segundo trimestre 
é de 0,8%. No entanto, o setor 
continua enfrentando dificuldades 
com a alta de custos, as restrições 

globais na cadeia produtiva e o 
aperto das condições monetárias 
e financeiras”, analisa Felipe Si-
chel, economista-chefe do Banco 
Digital Modalmais.

André Macedo, gerente da pes-
quisa do IBGE, explica que, “o 
ganho acumulado de 1,4% nesse 
período de fevereiro a abril não 
elimina nem a queda de 1,9% re-
gistrada em janeiro. Mesmo que 
nos últimos 6 meses a indústria 
tenha mostrado 5 taxas no cam-
po positivo, ainda assim está 1,5% 
abaixo de fevereiro de 2020 e 18% 
abaixo do ponto mais alto da sé-
rie, em maio de 2011.” Página 3

Reino Unido 
vive maior  
crise desde
a 2ª Guerra

Famílias de classe média na 
Grã-Bretanha correm o risco de 
cair na pobreza por causa do au-
mento maciço nas contas de ser-
viços públicos e da crise do custo 
de vida, afirma Keith Baker, pes-
quisador na Glasgow Caledonian 
University, em uma entrevista à 
agência de notícias Xinhua. “Não 
vimos o que estamos experimen-
tando agora desde os dias da Se-
gunda Guerra Mundial”, comple-
mentou.

Para aliviar os custos crescen-
tes, o ministro do Tesouro, Rishi 
Sunak, anunciou em maio que 
cerca de 8 milhões das famílias 
mais pobres do país receberão um 
pagamento de 650 libras esterlinas 
(cerca de R$ 3,8 mil) além de ou-
tras medidas de apoio.

“As medidas que ele anunciou 
não atingirão um grande nú-
mero de pessoas que estão nos 
níveis mais graves de pobreza”, 
disse Baker. “O que é realmente 
preocupante agora é que, quan-
do falamos sobre a pobreza de 
combustível, falamos sobre o di-
lema do aquecimento ou da ali-
mentação.”

Baker disse que seu maior me-
do é que algumas pessoas possam 
reagir ao problema com tumultos. 
“Na pior das hipóteses, honesta-
mente, não sei como o público 
responderá”, observou ele. “Não 
estou dizendo que apoiaria tumul-
tos, mas entenderia totalmente 
qualquer um que esteja chegando 
ao ponto em que está quebrado. 
Que outra opção eles têm?”

O teto de preço de energia da 
Grã-Bretanha saltou de 1.277 li-
bras esterlinas para 1.971 libras 
por ano em abril para cerca de 
22 milhões de clientes. O regula-
dor de energia do país alertou em 
maio que o limite deve subir para 
cerca de 2.800 libras por ano em 
outubro.

“Haverá muitas pessoas que 
nunca estiveram na pobreza an-
tes”, disse Baker. “As classes baixa 
e média vão se encontrar na po-
breza de combustível. Há estima-
tivas de que facilmente 40% da 
população do Reino Unido está 
lutando para pagar suas contas de 
energia até o final do ano. E isso é 
absolutamente chocante.”

Baker disse que seu maior 
medo é que a inflação crescente 
transforme uma tempestade em 
um furacão, com temores de que 
os preços da energia possam su-
bir a cada três a seis meses nos 
próximos dois anos. “O que te-
mos agora é apenas um começo”, 
acrescentou.

José Paulo Lacerda/CNI)
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Qual a
herança

que deixamos
para a cultura

da doação
do país?

O controle das rotas do grão

Legado: um encontro de propósitos

Por Edoardo 
Pacelli

Durante o contato 
telefônico entre o 
primeiro-ministro 

italiano, Mario Draghi, e 
o presidente russo, Vladi-
mir Putin, as atenções es-
tavam voltadas para duas 
questões cruciais, quanto 
ao destino do Velho Con-
tinente e quanto à própria 
estabilidade internacional: 
o problema dos alimentos, 
bloqueados nos portos do 
Mar Negro, e o igualmente 
espinhoso nó da energia.

Draghi enfatizou a ne-
cessidade de encontrar uma 
forma de evitar a crise ali-
mentar de proporções ain-
da pouco claras, mas cer-
tamente enormes, capaz 
de desestabilizar regiões 
inteiras. De acordo com as 
indiscrições vazadas do pa-
lácio do governo italiano 
e das comunicações rece-
bidas, após a conversa te-
lefônica, a impressão é de 
que, neste ponto, se adveio 
a um acordo sobre o desejo 
de chegar a uma “solução 
compartilhada”.

Tudo isso significa pou-
co, dado a urgência do 
alarme. Mas, agora, pelo 
menos, tenta-se encontrar 
uma prática para evitar que 
o bloqueio de cereais, nos 
portos ucranianos, continue 
por mais algumas semanas. 
Não é um vislumbre de 
paz: o nítido “não” de Dra-
ghi, em resposta a jornalis-
tas que perguntaram se ele 
havia percebido vislumbres 
nesse sentido do Kremlin, 
não nos deixa otimistas. 
Mas é uma tentativa de di-
álogo para, pelo menos, 
deter os efeitos desastro-
sos que podem surgir com 
a extensão do bloqueio dos 
portos ucranianos.

Um diálogo que, no en-
tanto, tem um primeiro e 
fundamental obstáculo: o 
controle das rotas. Confor-
me noticiado pelo jornal 
italiano Corriere della Sera, 
um dos pedidos feitos por 
Moscou, no caso da abertu-
ra dos “corredores alimen-
tares”, seria o controle das 
rotas das cargas que partem 
dos portos ucranianos. Ba-
sicamente, os russos que-
rem ter a possibilidade de 

conhecer, antecipadamente, 
o porto de destino e, pos-
sivelmente, dar o consenti-
mento para a permissão de 
o navio sair e navegar com 
segurança, pelo Mar Negro. 
Junto a isso, Putin pediu a 
remoção das sanções “polí-
ticas” contra a Rússia e seu 
sistema de energia.

Sobre a segunda pergun-
ta, o “não” de Washington 
já chegou. A nova porta-
-voz da Casa Branca, Kari-
ne Jean-Pierre, respondeu 
aos pedidos de Putin di-
zendo que “é a Rússia que 
está bloqueando ativamente 
a exportação de alimentos 
dos portos ucranianos e es-
tá aumentando a fome no 
mundo” e “no momento, 
não se discute” a remoção 
de quaisquer sanções. Mas, 
no primeiro ponto, o das 
rotas do trigo, está sendo 
utilizado um jogo estratégi-

co fundamental.
A possibilidade de Mos-

cou obter o controle total 
do tráfico, no Mar Negro, 
de gêneros alimentícios, que, 
literalmente, nutrem vários 
países é um elemento cen-
tral, tanto em termos mili-
tares, quanto políticos. Do 
ponto de vista bélico, certa-
mente não é por acaso que o 
avanço progressivo nas cos-
tas do Mar Negro fez com 
que o exército russo quises-
se ganhar o controle do Mar 
de Azov e de vários portos 
importantes, para a Ucrânia 
e para o comércio interna-
cional de cereais e de fertili-
zantes deste país.

Em jogo, na Ucrânia, 
não está apenas o controle 
da produção, portanto dos 
campos e armazéns de tri-
go, mas, igualmente, da ex-
portação desses produtos. 
Um tema que, de certa for-
ma, lembra o que já foi vis-
to para o gás e o petróleo: 
o controle das jazidas, mas, 
também, dos gasodutos e 
oleodutos, que transportam 
hidrocarbonetos, são dois 
níveis diferentes, mas igual-
mente fundamentais como 

instrumentos de negocia-
ção e de poder.

Precisamente por isso, 
a chamada “operação mi-
litar especial” de Putin, na 
frente marítima, continuou 
inexoravelmente, apesar de 
alguns episódios que de-
monstraram as graves de-
ficiências da frota russa, a 
começar pelo naufrágio do 
Moskva, bem como de ou-
tras unidades da Frota do 
Mar Negro. Desde aqueles 
ataques, Moscou parece ter 
definitivamente acelerado 
as atividades militares pa-
ra evitar novas derrotas. E, 
com a conquista da ilha das 
Serpentes – outra encru-
zilhada estratégica do mar 
ucraniano – a capacidade 
russa de monitorar a frente 
sul, com exceção da cidade 
de Odessa, parece ser bas-
tante certa, no momento.

Desta forma, a Rús-
sia conseguiu consolidar a 
ocupação da Crimeia e do 
Donbass. Mas o objetivo de 
longo prazo, também, é ex-
pulsar Kiev das saídas marí-
timas, a fim de estrangular 
definitivamente qualquer 
independência de um futu-

ro status ucraniano.
Trata-se de um jogo ab-

solutamente decisivo para 
a Rússia, para a Ucrânia e 
para o mundo. Por enquan-
to, rotas alternativas estão 
sendo tentadas para o trigo 
ucraniano. Mas a corrida 
contra o tempo não permi-
te respostas eficazes. A úni-
ca alternativa é desbloquear 
os portos do Mar Negro. A 
hipótese britânica de uma 
“coalizão dos dispostos” 
para escoltar os carrega-
mentos de grãos que saem 
das costas da Ucrânia e dos 
territórios ocupados pelos 
russos parece não apenas 
complexa, mas também ex-
tremamente arriscada.

A tentativa de Draghi e 
a abertura de Putin, sobre 
o desbloqueio, em troca do 
controle das rotas, parece 
ser uma tentativa de com-
promisso para evitar uma 
emergência mundial, uma 
tentativa possível, mas difí-
cil de ser aceita.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-di-
retor de pesquisa do CNR (Itália), 

editor da revista Italiamiga e vice-pres-
idente do Ideus.

Por Carola 
Matarazzo

Nossas ações, as 
lembranças, a 
marca que deixa-

mos no mundo. Tudo isso 
faz parte do nosso legado, 
nossa contribuição para as 
próximas gerações. Lega-
do é o que fica depois das 
transformações que busca-
mos proporcionar à socie-
dade.

Qual é a herança que esta-
mos deixando para a cultura 
da doação do País? Essa é 
a pergunta que nos fazemos 
em busca de avançar. Espe-
ramos, a cada ação que re-
alizamos, colocar mais uma 
pedra no fortalecimento da 
cultura de doação. Essa é a 
fortificação que intentamos 
construir para resistir for-
temente aos desafios e in-
tempéries que o tempo ine-
vitavelmente traz, como os 
que temos vivenciado nos 
últimos anos.

Esse é parte do nosso 

objetivo com a realização 
do evento que lotou o au-
ditório do Teatro Santander 
no final de abril, com em-
presários, formadores de 
opinião e lideranças sociais. 
Não por acaso, o evento foi 
batizado de Legado, para 
registrar no nome a nossa 
esperança de que cada his-
tória contada e dividida ali 
permaneça e faça a diferen-
ça, juntamente com os rele-
vantes dados apresentados 
sobre a desigualdade social.

Constatamos que os nú-
meros, que já eram alar-
mantes, demonstram que 
a pobreza se tornou ainda 
mais grave na pandemia: 1 
a cada 3 brasileiros – ou se-
ja, 63 milhões de pessoas -, 
vive com menos de R$ 500 
por mês, e mais da meta-
de da população (55%) do 
país vive com algum tipo 
de insegurança alimentar. 
Das 105 milhões de pesso-
as que formam a força de 
trabalho do Brasil, apenas 
41 milhões são CLT. Nem 

todos têm acesso a itens bá-
sicos, como saneamento e 
água tratada: 73% das casas 
não têm esgoto, e 16% não 
contam com água tratada. 
Os números seguem pre-
ocupantes em várias áreas: 
saúde, segurança, educação, 
demandas de investimento 
social.

Não podemos mais acei-
tar um cenário desse nível 
no atual momento da nossa 
história. Só vamos conse-
guir melhorar esses índi-
ces, reduzir desigualdades 
e oferecer condições mais 
justas e dignas a toda popu-
lação quando escolhermos, 
individual e coletivamente, 
agir com intenção de mu-
dar. Essa precisa ser a nossa 

prioridade se desejamos de 
fato construir um país em 
que esses números não se-
jam aceitáveis. Fomentar a 
cultura de doação para pro-
mover projetos de impacto 
local e nacional.

A filantropia é a nossa 
ferramenta, e o evento Le-
gado foi mais um passo da 
nossa união para aumentar 
as doações nesse momento 
de pós-pandemia. Foi a nos-
sa forma de colocar mais al-
guns tijolos nessa fortaleza 
de proteção aos mais vulne-
ráveis, aos que necessitam 
de ajuda até mesmo para 
comer. Também possibili-
tou reunir mais pessoas em 
torno da construção desse 
ideal de apoiar causas so-
ciais em que acreditamos e 
que estimulam políticas pú-
blicas.

Queremos que o nosso 
legado, como pessoas, co-
mo entidades, como parte 
de um sonho coletivo, con-
tribua para uma sociedade 
mais justa e igualitária, que 

garanta os direitos essen-
ciais a todas e todos. Que 
nossas ações façam um país 
mais seguro, com educação 
de qualidade, oportunida-
des e dignidade para todos.

Os índices de investi-
mento em filantropia apon-
tam que há condições de 
aumentar o volume desse 
aporte e, principalmen-
te, que é preciso focar nos 
bons resultados, que são al-
cançados quando se exerce 
uma filantropia estratégica. 
É o trabalho que não foca 
apenas no assistencialismo, 
mas também se volta à bus-
ca de soluções efetivas pa-
ra desafios estruturais, que 
promovem mudanças de 
longo prazo.

Somente com verdadei-
ras transformações podere-
mos falar de legado, porque, 
lembremos, legado é o que 
fica para as futuras gera-
ções.

Essa reunião de ideias, 
de trajetórias inspiradoras, 
de vontades de fazer o me-

lhor a todos preencheram 
o evento promovido pelo 
Movimento Bem Maior e 
pelo Santander não apenas 
com boas perspectivas para 
o futuro, mas principalmen-
te com esperança. Foi nosso 
primeiro grande encontro 
presencial depois do isola-
mento social e possibilitou 
novamente estarmos juntos 
para refletir e agir, seguir 
com o que nos motiva dia-
riamente, que é fazer cada 
vez mais para quem precisa.

Não há desafios insu-
peráveis nem metas que 
não possam ser alcançadas 
quando nos unimos para se-
guir a vontade que pulsa em 
cada um e em todos nós, de 
colaborar para que as cida-
dãs e os cidadãos do nosso 
país tenham o melhor, para 
que possamos todos fazer a 
nossa parte – e que esse seja 
o nosso legado.

Carola Matarazzo é diretora executi-
va do Movimento Bem Maior.
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Caravana mostra a verdade 
sobre os combustíveis

O preço do litro do diesel pode atingir R$ 10 no 
segundo semestre do ano, alertam os petroleiros, 

como resultado da dependência de importação provocada 
nos governos Temer e Bolsonaro. Os estoques globais es-
tão em níveis historicamente baixos, resultado das sanções 
impostas pelos EUA à Rússia.

No Brasil, porém, seguindo a fórmula do preço de 
paridade de importação (PPI) que a Petrobras foi obrigada 
a adotar, o diesel, nesta quinta-feira (2), já estava 15,25% 
acima do valor internacional, de acordo com o gráfico 
– atualizado diariamente – disponível no site Soberano 
Brasil (soberanobrasil.com.br). “Os importadores mentem 
quando dizem que os preços estão abaixo do PPI.”

O site organizou a “Caravana popular pela soberania 
nacional, reestatização de ativos estratégicos, pelo fim 
do PPI e pelo fim da mentira da Petrobras quebrada”. 
Caminhoneiros estão percorrendo o território nacional 
alertando o povo brasileiro sobre a necessidade da reto-
mada da soberania.

A caravana partiu em maio de Curitiba, se encontra 
no Sul do país, de onde retornará rumo ao Norte, ter-
minando no DF. Nesta primeira etapa serão percorridos 
cerca de 8.500 km, com duração de mais de um mês. Na 
segunda etapa, partirá de São Paulo, passando pelo litoral 
do Sudeste, alcançará o Nordeste, Norte e Centro-oeste, 
terminando novamente em Brasília. Quem quiser colabo-
rar, é só clicar no site acima.

Turismo do século 21

O deputado federal Otávio Leite é o relator do novo 
Fundo Geral de Turismo, projeto aprovado pelo Senado. 
O parlamentar fluminense afirma que o novo texto destra-
vará o Fungetur. A lei anterior é de 50 anos atrás. “É fun-
damental que se estabeleçam novos parâmetros adequados 
ao século 21”, complementa.

Baixo desempenho

A Frente Parlamentar Evangélica, composta por 181 
deputados e 8 senadores, tem desempenho legislativo in-
ferior ao conjunto da Câmara. Sua taxa de sucesso legisla-
tivo, que indica a proporção de proposições aprovadas do 
total de apresentadas no período, é de 0,27%, enquanto na 
Câmara é de 1,15%.

A maior parte dos projetos apresentados pela Frente versa 
sobre temáticas majoritariamente tratadas também na Câ-
mara de forma geral: saúde; finanças públicas e orçamento; 
administração pública; e direitos humanos e minorias.

Os dados são do Observatório do Legislativo Brasileiro 
(OLB), sediado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos 
(Iesp) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Maioria não é evangélica

A Frente Parlamentar Evangélica é majoritariamente 
composta por não evangélicos – 54% do total de seus 
membros (segundo o OLB, citando dados do Iser).

Rápidas

A Escola Laurent Suaudeau anuncia curso ao vivo online, 
com o grande chef  francês – radicado no Brasil desde 1980 
– Laurent Suaudeau. As aulas serão em julho e agosto, das 
19h às 21h30. Detalhes em laurent.com.br/home/modulo.
php?id=29 *** A vinícola Cristofoli, de Bento Gonçalves, 
lança a vindima de 2022 da uva sangiovese, de origem itali-
ana, nas versões tinto e rosé. As mudas foram plantadas em 
2016. A vinícola aumentou a produção deste ano com um 
incremento de 75% nas garrafas de tinto e 60% nas de rosé 
em relação ao ano passado.
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VLI S.A.
CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias de abril de 2022, às 10 horas, ocorreram as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
da VLI S.A. (“Companhia”), de forma digital, nos termos da Seção VIII do Anexo V da IN 81/2020 do DREI, na sua sede à Rua 
Helena, n° 235, 5° andar, Bairro Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo/SP. 2. Convocação, Presença e Quórum: Dispensadas 
as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes os acionistas repre-
sentando a totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por sua procuradora, Sra. Roberta Gomes de Oli-
veira, que cumpre orientações de votos proferidas pelo Conselho de Administração da Vale (Decisão do Conselho de Administra-
ção - DCA  010 de 11/03/2022) e pelos Diretores Executivos da Vale Srs. Luciano Siani Pires e Alexandre Silva D’ambrosio (Deci-
são de Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 097, de 28 de abril de 2022). Verificado, portanto, quórum suficiente para a 
instalação desta Assembleia Geral e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Diretor Presidente 
da Companhia, Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior e a Diretora Jurídico e GRC, Sra. Joyce Andrews da Costa, para prestar os escla-
recimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior, que convidou a Sra. Joyce Andrews da Costa para se-
cretariá-lo. 4. Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Relatório da 
Administração, das Demonstrações Financeiras, e do Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021, uma vez que os documentos foram devidamente publicados no Jornal Monitor Mercantil, 
Caderno Financeiro,  páginas 11 a 12 e também em sua versão digital, ambas edições do dia 24 de março de 2022, na forma do 
disposto pelo § 5º do artigo 133 e incisos I e II do artigo 289 da Lei nº 6.404/76. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da 
Companhia em Assembleia para deliberar a respeito das seguintes matérias: A) Em pauta ordinária: (i) aprovar as contas da 
administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Pare-
cer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a proposta sobre 
a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, (iii) eleição ou 
reeleição, conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração da Companhia. B) Em pauta extraordinária: a fixação 
da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. 6. Deliberações: Após 
análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, o quanto segue: A) Em pauta ordiná-
ria: 6.1. Aprovar as contas da administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual 
da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; 6.2. Aprovar a proposta sobre a destinação do resultado negativo apurado pela Companhia no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, no valor R$ 198.830.107,78 (cento e noventa e oito milhões, oitocentos e trinta mil, cento e sete 
reais e setenta e oito centavos), a ser absorvido pelas reservas de retenção de lucros existentes da Companhia. 6.3. Aprovar a 
eleição e reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) 
ano, a contar da presente data: a) Com base no direito de cada acionista ou grupo de acionistas previsto no Acordo de Acionis-
tas da Companhia para eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração (e o respectivo suplente) para cada 15% (quinze 
por cento) de percentual de participação detido pelo acionista ou grupo de acionistas agindo em conjunto: (i). Luciano Siani 
Pires, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 07670975-3, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/
ME sob o número 013907897-56, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, nº 186, CEP 22250-145 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e, Ivan Malekzadeh 
Fadel, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.287.451-2, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob nº 296.125.838-38, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Praia de Botafogo, nº 186, CEP 22250-145, como membro suplente do Sr. Luciano Siani Pires; (ii). Marcos Pinto Almeida, 
brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M 4.014.002, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/ME sob o nº 835.202.366-72, com endereço comercial na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.261 Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP 04794-000, como membro 
titular do Conselho de Administração; e Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédu-
la de Identidade RG nº 25.842.382-1 emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 220 391 938 80, com endereço comercial 
na Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP 04794-
000, como membro suplente do Sr. Marcos Pinto Almeida; (iii). Takeshi Mitsui, japonês, casado, do comercio, portador do Pas-
saporte Japonês nº TT1755374, domiciliado na cidade de Tóquio, com escritório na 2 1, Otemachi 1 chome Chiyoda ku Tóquio, 
Japão, como membro titular do Conselho de Administração; e, Naoya Kubo, japonês, casado, do comercio, portador do Passapor-
te Japones nº TT2065186, domiciliado na cidade de Tóquio, com escritório na 2 1, Otemachi 1 chome, Chiyoda ku, Tóquio, Japão, 
como membro suplente do Sr Takeshi Mitsui, ambos representados para os fins do artigo 146, parágrafo segundo da Lei nº 
6.404/76, pelo Sr. Mitsuhiko Okubo, japones, casado, administrador, portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE nº 
V165709 8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 011.917.906-73, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Paulista 1842, 23º andar, Ed. Cetenco Plaza Torre Norte, CEP 01310-923; (iv). João Gustavo Haenel Neto, brasileiro, 
casado, economista, portador da cédula de identidade n° 28.191.527-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 
287.397.148-70, com endereço profissional SAUS Quadra 3 Blc E 9 And - Matriz I, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, como 
membro titular do Conselho de Administração; e b) Com base no mecanismo de eleição por voto múltiplo previsto no Acordo de 
Acionistas da Companhia, já considerando eventuais abstenções: (v). Fabiano de Carvalho Filho, brasileiro, solteiro, engenhei-
ro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 11.662.350, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.351.486- 09, com ende-
reço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 186, CEP 22250-145, como 
membro titular do Conselho de Administração; e, Vitor Ribeiro Vieira, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 00196245557, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.751.577-13, com endereço comercial 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 186, CEP 22250-145, como membro suplente do 
Sr. Fabiano de Carvalho Filho; (vi). Bruno Henrique Lopez Lima, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 298326723, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 319.832.398-36, com endereço comercial na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.261 Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP 04794-000, 
como membro titular do Conselho de Administração; e Ronald Jose Paz Vargas, cidadão boliviano, divorciado, economista, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 240.623.018-06, portador do passaporte nº 6428072 Q, com endereço comercial na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20ª andar, Morumbi, CEP 04794-000, como membro 
suplente do Sr. Bruno Henrique Lopez Lima;   (vii). Mônica Stefanini Herrero, brasileira, administradora, portador da cédula de 
identidade n° 15.841.125-0, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n° 073.247.648-86, com endereço na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme Bannitz, Itaim Bibi, CEP: 06532-060, como membro independente do Conselho de 
Administração. Registra-se que a acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR alocou todos os seus votos na candidata 
Mônica Stefanini Herrero, na eleição para membros do Conselho de Administração da Companhia, objeto do item “iii” da 
pauta ordinária. 6.3.1. A posse de cada um dos membros do Conselho de Administração ora eleitos será realizada mediante 
assinatura do Termo de Posse contendo declaração de desimpedimento, lavrado em livro próprio da Companhia e conforme le-
gislação aplicável; e 6.3.2. A Companhia manterá arquivados os comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação e 
capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos conselheiros ora eleitos, em cumprimento ao artigo 147 da Lei 
6.404/76. B) Em pauta extraordinária: 6.4. Aprovar o valor de até R$37.549.476,61 (trinta e sete milhões, quinhentos e quaren-
ta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) para a remuneração anual e global dos adminis-
tradores da Companhia referente ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, incluindo a remuneração do 
membro independente do Conselho de Administração, com a qual os acionistas concordam. Registra-se que a acionista BNDES 
Participações S.A. – BNDESPAR reprovou a proposta de remuneração global, mas concorda com a previsão de remuneração do 
membro independente do Conselho de Administração, tendo proferido manifestação em apartado. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, dos quais 
se lavrou a presente ata, em forma de sumário, na forma prevista no Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. O Presidente e a Secretária declaram, expressamente, que foram atendidos todos 
os requisitos para a realização destas Assembleias Gerais. Mesa: Ernesto Peres Pousada Júnior – Presidente e Joyce Andrews da 
Costa – Secretária. Acionistas Presentes: Vale S.A.; Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço– FI-FGTS; 
Mitsui & Co., Ltd; e Brookfield Brazil Infrastructure Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Brasil Port Holdings 
L.P e BNDES Participações S.A – BNDESPAR. São Paulo/SP, 28 de abril de 2022. Certifico que a presente ata é cópia fiel da la-
vrada em livro próprio. JOYCE ANDREWS DA COSTA - Secretária da Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 276.066/22-7 em 
30/05/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Águas de Votorantim S.A.
CNPJ n° 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de março de 2022
Às 10h do dia 28/03/2022, na sede social. Presença: A totalidade dos Conselheiros. Mesa: Presidente: 
Carlos Werner Benzecry; Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves. 1. Aprovar, depois de examinadas e 
discutidas, as contas da Companhia e dos administradores, as demonstrações contábeis e o Parecer dos 
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, autorizando a divulgação 
das mesmas ao público. 1.1. Aprovar a proposta que será levada à apreciação da Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se em 29/04/2022 sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 
31/12/2021, no montante de R$ 4.114.641,86, que serão destinados da seguinte forma: (i) R$ 205.732,09 
para reserva legal; (ii) R$ 146.584,12 para reserva de investimentos; (iii) R$ 2.785.098,21 para a reserva 
de retenção de lucros da Companhia, com vistas a garantir recursos para financiamento de expansão 
de negócios e atendimento das suas obrigações contratuais; e (iv) R$ 977.227,44 para distribuição de 
dividendos aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, na medida 
da disponibilidade de caixa da Companhia. Nada mais. Votorantim, 28/03/2022. Carlos Werner Benzecry 
- Presidente; Pedro Miguel Cardoso Alves - Secretário. JUCESP nº 267.599/22-5 em 26/05/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Querosene coloca 
passagens aéreas nas alturas
Um dia depois ele-

var o preço do 
querosene de 

aviação (QAV) em cerca de 
11% na comparação com 
o mês de maio, a Petrobras 
informou nesta sexta-feira 
que concluiu o primeiro tes-
te de produção de Quero-
sene de Aviação com con-
teúdo renovável (BioQAV) 
do país, que integra a nova 
geração de combustíveis 
sustentáveis da companhia. 

No acumulado do ano, a 
alta do QAV supera 60%, 
e ultrapassa o patamar de 
90% de aumento em relação 
a 2019. O QAV representa 
mais de um terço dos cus-
tos totais das companhias 
aéreas, que já registram au-
mentos superiores a 130% 
no preço das passagens, 
sob a justificativa de que o 
querosene da aviação repre-
sentam 50% nos custos de 
um voo. Levantamento da 
Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear) 
aponta que o combustível 
dos aviões acumula alta de 
64,3% apenas em 2022.

 Sem entrar na questão 
de custos, Rodrigo Costa, 
diretor de Refino e Gás Na-

tural da Petrobras, garante 
que “o BioQAV terá papel 
relevante para reduzir as 
emissões de CO2 do setor 
aéreo. E a Petrobras reú-
ne todas as competências 
e condições para liderar o 
movimento de pesquisa, de-
senvolvimento e produção 
futura de BioQAV no Bra-
sil. Com vocação para ino-
var, a empresa é uma refe-
rência em desenvolvimento 
tecnológico de produtos de 
última geração, assim como 
tem histórico de atuar com 
combustíveis sustentáveis 
como o Diesel R5, com 
conteúdo renovável.”

“A Petrobras é a primeira 
empresa no Brasil – e uma 
das primeiras na América La-
tina – a realizar o teste de pro-
dução por coprocessamento 
(processamento conjunto) de 
querosene de origem fóssil e 
óleo vegetal, utilizando uni-
dades de refino existentes”, 
relatou a petroleira.

O teste aconteceu na Re-
finaria Presidente Getúlio 
Vargas (REPAR), no Para-
ná, e os resultados foram 
considerados promissores. 
O BioQAV emite menos 
CO2 que o QAV mineral 

(derivado do petróleo) pois 
possui, em sua formulação, 
compostos gerados pela 
hidrogenação (reação quí-
mica com adição de hidro-
gênio) de um óleo vegetal. 

Foco em baixo carbono

O teste de produção do 
BioQAV foi realizado a par-
tir do coprocessamento de 
óleo de soja com querosene 
de origem mineral em uni-
dade de hidrotratamento 
(onde ocorrem as reações 
de hidrogenação). “Esse 
teste é fruto de um trabalho 
integrado de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação 
da Petrobras, para o qual 
diferentes competências em 
processamento, qualidade 
de produtos e operação in-
dustrial, foram mobilizadas. 
O BioQAV, produzido por 
coprocessamento de óleos 
vegetais, leva à formação de 
compostos de mesma na-
tureza química que o QAV 
mineral”, disse o diretor de 
Tecnologia Digital e Ino-
vação da Petrobras, Juliano 
Dantas.

A produção de QAV re-
novável é fruto do Progra-

ma BioRefino da Petrobras, 
focado no desenvolvimen-
to de combustíveis mais 
modernos e sustentáveis e 
uma das frentes de descar-
bonização do Plano Estra-
tégico 2022-2026 da com-
panhia. “Mais que um novo 
programa de negócios, o 
BioRefino materializa em 
nossa estratégia a redução 
de emissões, proporcionada 
por uma nova geração de 
combustíveis renováveis. É 
uma frente de atuação que 
concilia a sustentabilidade 
ambiental com geração de 
valor. Isso porque entende-
mos que inovar com propó-
sito é fundamental – e sere-
mos competitivos somente 
se formos capazes de entre-
gar uma energia com baixa 
intensidade de emissões de 
carbono.”, afirmou Costa. 
“O projeto ainda está em 
fase de pesquisa e desenvol-
vimento e a Petrobras está 
analisando os resultados 
obtidos com o teste inicial. 
Em seguida, fará novos es-
tudos para avaliar a consoli-
dação da tecnologia, visan-
do à produção de BioQAV 
para testes comerciais”, 
concluiu.

Indústria inicia trimestre 
com sinais de fadiga

Depois de um perío-
do de crescimento 
no início do ano, a 

indústria começou o segun-
do trimestre com sinais de 
fadiga. Segundo a pesquisa 
Indicadores Industriais, da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), todos os 
indicadores analisados caí-
ram em abril, afetando ne-
gativamente o desempenho 
do setor.

O faturamento real da 
indústria de transformação 
recuou 0,6% em abril, pra-
ticamente revertendo a alta 
de 0,7% registrada em mar-
ço. Em relação a abril do 
ano passado, a queda chega 
a 5,8%.

As horas trabalhadas na 
produção caíram 2,2% em 
abril, o segundo mês conse-
cutivo de queda. O indicador 
registrou quatro crescimen-
tos seguidos, de novembro 
de 2021 a fevereiro de 2022, 
mas começou a cair em mar-
ço. Na comparação com abril 
do ano passado, o número de 
horas trabalhadas está 0,2% 
menor.

Queda no emprego

Segundo a Agência Bra-
sil, o desempenho negati-
vo na atividade refletiu-se 
no mercado de trabalho. 
O emprego industrial caiu 
0,5% em abril na compa-
ração com março. Esse foi 
o primeiro recuo após uma 
sequência de altas que ti-
nha começado no segundo 
semestre de 2020, quando 
a economia começava a 

recuperar-se das medidas 
de distanciamento social da 
pandemia de Covid-19.

Apesar da queda, o nível 
de emprego na indústria 
acumula crescimento de 
1,6% em relação a abril de 
2021. A massa salarial tam-
bém caiu, recuando 0,5% 
em abril, após cinco meses 
de alta ou de estabilidade. 
Em relação a abril de 2021, 
a massa salarial real mostra 
crescimento de 0,2%.

Fragilidade

Segundo o gerente de 
Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo, a fragili-
dade atual da indústria de-
corre de um cenário de di-
ficuldades econômicas. Do 
lado da oferta, o setor está 
sendo pressionado pelo al-
to custo dos insumos e pelo 
agravamento da escassez de 
alguns deles após o início da 
guerra entre Rússia e Ucrâ-
nia e as recentes medidas de 
lockdown na China.

Do lado da demanda, os 
consumidores estão com-
prando menos por causa 
da inflação e dos juros al-
tos, que reduz o poder de 
compra. Segundo a CNI, as 
quedas observadas em abril 
revertem os pequenos ga-
nhos do primeiro trimestre. 
“A economia brasileira pre-
cisa de uma alavanca para 
atrair investimentos e voltar 
a crescer, que deveria ser a 
reforma tributária, mas to-
dos os esforços nesse sen-
tido têm sido frustrados”, 
afirma Azevedo.
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Vinhos de Portugal retorna 
ao formato presencial em 
sua 9ª edição

Após duas realizações, em 2020 e 2021, em modelo 
diferenciado, por causa da pandemia (degustações 

online + promoções em pontos de venda), o evento 
Vinhos de Portugal retorna ao formato presencial em sua 
9ª edição nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A 
abertura do evento aconteceu nesta sexta, 3 de junho, no 
Jóquei Clube da Gávea, Rio, com sessão para imprensa e 
profissionais do vinho, entre 13h e 15h30, seguindo com 
abertura ao público em geral até domingo, 5 de junho. Em 
São Paulo, o evento acontece no Shopping Cidade Jardim, 
no próximo final de semana, entre 9 e 11 de junho.

81 produtores participam desta edição, apresentando 
seus vinhos no formato usual de feira ou salão de vinhos, 
em que cada produtor (ou distribuidor do vinho) oferece 
provas aos visitantes. O ingresso para o salão de vinhos 
custa R$ 130. Paralelamente, estão programadas as sessões 
de degustação, com provas especiais, guiadas por especia-
listas, às quais se pode participar pelo valor de R$ 180, já 
que os vinhos são mais exclusivos.

Durante o evento, vão acontecer talk shows descon-
traídos, reunindo críticos, produtores, pessoas públicas 
da gastronomia e cultura e enólogos portugueses para 
um bate-papo. Há ainda uma novidade, que é o Festival 
de Música EA, que estreia no Brasil e acontecerá após a 
última prova de vinhos, em torno das 20h30. O acesso aos 
shows é gratuito, mas o ingresso deve ser retirado no site 
SIM da Sympla. Quem comprar o ingresso para o salão 
e provas de vinhos terá acesso ao show do mesmo dia. A 
programação de shows do Rio de Janeiro conta com Dio-
go Nogueira, Tiago Nacarato e Fran e a dupla Anavitória. 
As pessoas poderão se guarnecer de vinho e gastronomia 
na área de convivência, com acesso gratuito.

Em relação às Degustações Especiais, elas acontecem 
em todos os dias, com temas variados sobre vinhos de vá-
rias regiões portuguesas, comentadas pelos críticos Jorge 
Lucki, Dirceu Vianna Jr., Cecília Aldaz e Manuel Carva-
lho. Seguem temas:

3 junho: Pais e Filhos: vinhos em família; Novos ícones 
portugueses; Descobrindo tintos e brancos de Setúbal; A 
nova cara do Douro; Grandes brancos do Alentejo;

4 junho: O melhor terroir de Portugal; Os muitos 
Alentejos; Moscatel: o néctar de Setúbal; Vinhos raros e 
seus mistérios; Susana Esteban: uma história singular; Um 
casamento perfeito: o Dão e a gastronomia.

5 junho: Lisboa, diversidade e modernidade; O cará-
ter único dos vinhos do Mouchão; O fascínio do vinho 
do Porto; Atrás do vinho uma grande mulher; Grandes 
espumantes.

Portugal hoje é a segunda origem de vinhos mais im-
portada em volume pelo Brasil e segue como um dos seus 
exportadores de maior peso. Além da nossa estreita rela-
ção há muito tempo, o país tem forte cultura de vinhos, 
e a qualidade de sua produção tem evoluído sistematica-
mente há cerca de três décadas.

Os vinhos do Porto e os vinhos verdes já eram queri-
dos há muito tempo e ampliaram seu universo com mais 
qualidade nos últimos anos. A partir da década de 1990, o 
Alentejo chamou a atenção com significativas inovações 
em sua produção. A região do Dão, com seu terroir de 
excelência, é hoje uma das grandes estrelas, respeitada 
pela qualidade e elegância de seus vinhos e começam a 
surgir também nas prateleiras a produção mais recente das 
proximidades de Lisboa, onde brilham, especialmente, os 
vinhos de Colares.

Vale conferir! Mais informações pelo site vinhosdepor-
tugal2022.com.br

Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram 
@miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog

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

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 004/CPL/2022 / MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO: 2396/2021 / REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL 
SAÚDE / REALIZAÇÃO: 21/06/2022 / HORA: 10:00 hs / OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS 
SEM COMBUSTÍVEIS E SEM MOTORISTAS, PARA O TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS, CARGAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS E 
SEUS PROGRAMAS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JAPERI – CONSAJ. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-se a disposição 
dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal 
de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/home, ou, 
ainda, por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL – SEMUS, 
situada a Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 – Santa Inês 
– Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. O requerimento 
será feito mediante preenchimento de formulário próprio da CPL/SEMUS.
No ato de requerimento do Edital, os interessados deverão trazer 
01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o Edital e 
seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir 
somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 03 de junho de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAMBORIÚ 
 “Edital de Convocação” 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EMERGENCIAL
Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos convocar os(as) Senhores 
(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia Geral Extraordi-
nária do Condomínio Camboriú, que será realizada no próximo dia 08 de 
Junho de 2022 – quarta-feira, no salão de festas do Condomínio Itaorna, 
às 18:30 horas em primeira convocação com o “quorum” legal, ou às 19:00 
horas em segunda e última convocação com qualquer número de presentes 
para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da 
“Ordem do Dia”: 1) Deliberação e aprovação para a obra de impermea-
bilização da laje do telhado, na área das caixas d’água do condomínio 
Camboriú (motivo: vazamentos recorrentes nos andares abaixo), bem 
como forma de custeio; e 2) Renovação do contrato de locação com 
a empresa de telefonia Claro. Para votação na assembleia, o condômino 
deverá estar quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) 
unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 
1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino deverá estar munido 
de procuração outorgada com observância das normas legais, inclusive com 
firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do Código Civil). Em caso de 
instrumento de procuração confeccionado de modo eletrônico, com assina-
tura digital, o mesmo deve ser encaminhado para o email gerencia5@protel.
com.br, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) da data 
da assembleia, com a indicação do endereço eletrônico ou do procedimento 
necessário para aferição de sua autenticidade, sem o que não será aceito, 
sendo vedada sua eventual verificação no ato da assembleia. 

Rio de Janeiro, 30 de Maio de 2022.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

Namorados: varejo deve 
movimentar R$ 18 bi
O Dia dos Namo-

rados está se tor-
nando a terceira 

data mais importante do 
varejo, atrás somente do 
Natal e Dia das Mães. Se-
gundo a Associação Brasi-
leira de Lojistas de Shop-
ping (Alshop), a data deve 
movimentar cerca de R$ 18 
bilhões neste ano e levará 
92 milhões de consumido-
res às compras.

As vendas devem crescer 
15% este ano, em relação 
ao ano passado, em virtude 
do fim das restrições ao co-
mércio e só não devem ser 
maiores por conta da alta 
dos preços e da limitação 
de orçamento.

Mesmo com a inflação, 
alta do dólar, juros altos que 
encarecem os financiamen-
tos, falhas em logística e até 
o desemprego elevado, os 
casais pretendem ir aos cen-

tros de compras e o tíque-
te médio para a data ficará 
em R$ 196, praticamente 
estável em relação a outros 
anos.

Os segmentos de lojas 
que se destacam nessa da-
ta são: moda masculina e 
feminina, moda íntima e 
praia, calçados, joias e bi-
juterias, perfumes e produ-
tos de beleza, floricultura, 
games e tecnologia. Itens 
mais caros, como celulares, 
que já ficaram entre os três 
mais procurados nesta data, 
agora serão os últimos na 
procura dos consumidores.

Também o comércio 
eletrônico deve faturar R$ 
6,7 bilhões com a data, um 
crescimento de 2% em re-
lação ao ano passado. É 
esperado que o comércio 
eletrônico alcance 14,2 mi-
lhões de pedidos, elevação 
de 1% em comparação com 

2021. Os dados são da Ne-
otrust. De acordo com o 
levantamento, o tíquete mé-
dio para o Dia dos Namora-
dos deve ser de R$ 469 em 
2022, um aumento de 1%, 
acompanhando a tendência 
de desaceleração nas vendas 
do comércio eletrônico. O 
período da projeção é de 28 
de maio a 11 de junho.

Já de acordo com uma 
pesquisa encomendada pe-
la Globo, 72% das pessoas 
pretendem presentear os 
parceiros neste ano. Se-
gundo o levantamento, em 
2021, o faturamento do 
varejo eletrônico na data 
foi de mais de R$ 6 bilhões 
e o tíquete médio, de R$ 
464, considerado alto pelo 
mercado. A pesquisa tam-
bém apontou que 31% das 
pessoas devem optar por 
comprar em marketplaces e 
17% em varejos eletrônicos 

que vendem apenas uma 
marca.

Neste ano, as categorias 
que devem se destacar na 
compra dos presentes são 
perfumaria (24%), roupas 
(24%) e doces (23%). No 
segmento de eletrônicos, os 
games são a primeira op-
ção. O vinho (31%) e cer-
vejas artesanais ou impor-
tadas (30%) estão no topo 
da intenção de compra das 
bebidas.

Além de levar em conta 
o interesse do público, os 
lojistas devem ter em mente 
também que as promoções 
têm grande peso na conver-
são de vendas. No estudo 
encomendado pela Globo, 
o frete grátis foi apontado 
por 82% dos entrevistados 
como principal motivação 
de compra. Já os cupons de 
desconto apareceram em 
67% das respostas.

Reclamações de maquininhas de  
cartão cresceram 27% em um ano

Durante 2021, o 
setor de maqui-
ninhas de cartão 

teve 89,4 mil reclamações 
registradas no site Reclame 
Aqui. Esse número repre-
senta uma alta de 27% em 
comparação ao ano anterior 
(2020), que teve 70.414 re-
clamações registradas no 
site.

Ainda segundo levanta-
mento, 54% dos empreen-
dedores afirmaram que os 
problemas das reclamações 
eram relacionados ao pró-
prio equipamento, como 
mau funcionamento. Já os 
outros 46% sinalizam que 
os problemas estavam rela-
cionados às taxas e demais 
fatores.

Pesquisa realizada pelo 
Sebrae detectou que 56% 
das micro, pequenas e mé-
dias empresas possuem 
uma maquininha de cartão. 
Em 2016, apenas 27% dos 
empreendedores possuíam 
mais de um equipamento, 
enquanto em 2021 esse nú-
mero saltou para 41%.

De cada quatro entre-

vistados pela pesquisa do 
Sebrae, três compararam 
os fornecedores antes de 
adquirir o serviço e a taxa 
mais barata foi o diferencial 
para 76%.

Com um cenário de au-
mento da taxa básica de ju-
ros (Selic) para 12,75% e a 
promessa de alongamento 
para 13,75% até o final do 
ano, os empreendedores 
acabam por optar pela ma-
quininha com menor taxa.

O Brasil bateu recorde 
na abertura de empresas em 
2021, segundo o Ministério 
da Economia. Foram quase 
4 milhões de novos negó-
cios.

Pesquisa do Sebrae e da 
Fundação Getúlio Vargas 
mostra que os donos de 
MPEs parecem ter virado 
a página da Covid-19 e não 
enxergam mais a pandemia 
como um obstáculo para os 
seus negócios. Entretanto, 
quase 60% deles ainda con-
tinuam registrando um fa-
turamento 23% menor, em 
média, quando comparado 
ao período anterior à crise. 

Neste momento, de acordo 
com os empreendedores, o 
maior vilão (para 50% de-
les) passou a ser o aumento 
dos custos (insumos, com-
bustível, energia), seguido 
da falta de clientes (21%) e 
das dívidas com emprésti-
mos (11%).

Somente 3% dos em-
preendedores ainda veem a 
pandemia como um proble-
ma. Esses foram os dados 
revelados pela 14ª edição da 
Pesquisa “Impacto da Pan-
demia de Coronavírus nos 
Pequenos Negócios”, que 
vem sendo realizada desde 

o início da crise, em 2020.
Em contraponto à épo-

ca que antecedeu a pande-
mia, os setores que detêm 
os maiores percentuais de 
perdas são beleza, artesa-
nato, economia criativa, tu-
rismo e moda, com quedas 
no faturamento que variam 
de 34% a 29%. Consideran-
do o porte dos empreendi-
mentos, a pesquisa mostra 
que os Microempreendedo-
res Individuais (MEI) são 
o grupo mais impactado 
(62% relatam queda de fa-
turamento), com uma redu-
ção média de 29%.

Jefferson Rudy/Agencia Senado
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Três perguntas: aspectos positivos  
de uma recuperação judicial
Por Jorge Priori

Conversamos com 
a advogada Juli-
ana Biolchi, do es-

critório Biolchi Empresar-
ial, sobre o financiamento 
de empresas em crise, inves-
timentos em empresas em 
recuperação judicial e sobre 
o que uma empresa deve 
fazer para conduzir um pro-
cesso desse tipo de forma 
a resolver o seu problema 
mais rapidamente.

Como uma empresa em 
crise pode trazer dinheiro 
novo para se financiar?

Quando uma empresa 
entra numa situação de 
dificuldade, ela precisa pas-
sar por um processo de 
reestruturação, e não me 
refiro ao sentido judicial. 
No geral, esse processo 
tem três pilares: dinheiro 
novo, melhora da operação 
e alongamento do passivo.

A recuperação judicial é 
uma ferramenta de alonga-
mento de passivo, um veí-
culo de negociação da dívida, 
sendo que os dois primeiros 
pilares talvez sejam mais im-
portantes que ela. A empresa 
tem que parar de dar prejuízo 
para que o problema passe da 
operação para o financeiro, e 
do financeiro para o jurídico 
de forma a que o negócio 
possa ser reestruturado.

Nesse processo de re-
estruturação, é preciso 
trazer dinheiro novo para 
alinhar o ciclo financeiro, 
que muito provavelmente 
está desbalanceado, ou para 
financiar a reestruturação. 
Se isso for feito dentro de 
um ambiente de recupe-
ração judicial, o que gera 
uma atmosfera de proteção 
para a empresa, nós temos 
duas opções que podem 
ser interessantes: através 
da venda de algum ativo 
ou da captação de dinheiro 
através de empréstimos ou 
capital próprio dos sócios.

Hoje, quando um inves-
tidor adquire um ativo ou 
uma unidade produtiva iso-
lada (UPI) de uma empresa 
que está em recuperação 
judicial, ele faz isso com a 
tranquilidade de que não 
haverá sucessão, ou seja, 
sem nenhum risco de as-
sumir dívidas trabalhistas, 
tributárias ou de qualquer 
outra espécie, salvo passi-
vos específicos que tenham 
relação com o negócio, co-

mo, por exemplo, um solo 
contaminado.

Um ponto importante 
é que quando falamos da 
compra de uma empresa 
que não esteja em recupera-
ção judicial, existe a preocu-
pação de se fazer uma due 
diligence. Numa recupe-
ração judicial, não é preciso 
fazer isso pois a lei estanca 
todos os problemas. Nós 
podemos dizer, com relativa 
tranquilidade, que no Brasil 
há uma maturidade com 
relação ao entendimento do 
que é uma UPI, inclusive do 
ponto de vista tributário.

A segunda opção é através 
da captação de dinheiro no 
mercado. Existem muitas 
opções como o desconto de 
recebíveis através de FIDCs, 
mas a reforma da lei trouxe 
outra oportunidade que é o 
financiamento do devedor 
em crise, também conhecido 
como DIP (Debtor in Pos-
session). Esse instrumento 
garante ao credor do em-
préstimo – que não neces-
sariamente é uma instituição 
financeira, podendo ser, in-
clusive, um dos sócios da 
própria empresa – que este 
crédito será hiperprivilegiado 
na hipótese de decretação de 
falência, desde que ele tenha 
sido feito de acordo com o 
desenho da lei. A utilização 
do DIP está crescendo ver-
tiginosamente no mercado.

Vale a pena investir nu-
ma empresa em processo 
de recuperação judicial?

Eu entendo que vale a 
pena, mas primeiro nós 
precisamos ter uma mu-
dança cultural, pois existe 
um certo preconceito com 
relação às empresas que 
estão numa situação de 
dificuldade. Aos poucos 
nós começamos a enxer-
gar que isso está mudan-
do. Esse preconceito não 
é por nada, pois existe um 
histórico de instabilidade 
de decisões jurídicas.

Vale a pena do ponto 
de vista de quem compra 
um ativo de uma empresa 
em crise, como já disse, ou 
através da compra de ações 
de uma companhia de capi-
tal aberto. Nesse caso, o 
investidor precisa analisar 
a viabilidade do plano de 
recuperação judicial, além 
de analisar os fundamentos 
da empresa. Isso talvez exija 
um repertório mais apurado 
para se fazer a análise, mas 

um investimento maior de 
tempo e de entendimento 
da situação pode repercutir 
num negócio melhor.

Nós sabemos que quan-
do uma empresa anuncia 
que está numa situação 
de dificuldade, suas ações 
caem e seus preços ficam 
mais atrativos, o que pode 
se converter num bom 
negócio mais a frente. A 
Eternit e a Lupatech con-
cluíram bem seus processos 
de recuperação judicial, tan-
to que suas ações estão mais 
valorizadas atualmente.

Com relação às socie-
dades anônimas de capital 
fechado ou às limitadas, 
a análise é relativamente 
semelhante, mas há uma 
diferença. Um investidor 
que vai comprar uma ação 
na bolsa tem um acesso 
maior às informações 
daquele ativo. Quando fal-
amos na compra de uma 
empresa de capital fechado, 
seja uma S/A ou uma lim-
itada, além das oportuni-
dades serem mais escassas, 
o investidor precisa entrar 
num entendimento com 
o acionista. Aqui, no Rio 
Grande do Sul, eu tive con-
tato com o caso de uma em-
presa do agronegócio que 
entrou em recuperação ju-
dicial e dobrou a sua dívida 
por uma série de questões, 
e mesmo assim um inves-
tidor ficou interessado na 
sua compra devido as suas 
perspectivas. O negócio ac-
abou não saindo porque os 
sócios não quiseram.

O que uma empresa 
deve fazer para conduzir 
um bom processo de re-
cuperação judicial?

É importante destacar que 
a recuperação judicial não é 

o fim do mundo para uma 
empresa, mas é preciso ha-
ver uma mudança cultural do 
mercado para que esse pro-
cesso possa acontecer num 
momento mais adequado.

Cada vez mais as empre-
sas postergam esse tipo de 
recurso por questões repu-
tacionais e custos relaciona-
dos ao próprio processo de 
recuperação judicial. Nós 
nos deparamos com muitos 
processos que se tivessem 
sido ajuizados 6, 12 meses 
antes, teriam tido desdobra-
mentos muito mais posi-
tivos, pois a recuperação 
judicial existe para que as 
forças sejam reequilibra-
das de forma a viabilizar 
uma renegociação saudável 
através de um plano de re-
cuperação judicial.

Muitas vezes, as empre-
sas entram num processo 
de recuperação judicial sem 
ter um plano de saída. Co-
mo escutamos muito, elas 
entram nesse processo para 
ganhar tempo, quando na 
verdade a recuperação ju-
dicial deveria ser ajuizada 
a tempo. Quando se joga a 
negociação para o Judiciário 
e se passa o que havia sido 
desenhado para ser feito de 
180 dias para três anos, se 
estressa ainda mais a situa-
ção para depois trazê-la 
para uma pacificação. Isso é 
o que acaba acontecendo na 
prática com os processos de 
recuperação judicial.

Para ser bem administra-
da, uma recuperação judicial 
precisa começar de trás para 
frente. O plano deve ser es-
truturado em cima da forma 
como a empresa vai sair 
desse processo, fazendo isso 
de tal jeito que se diminua ao 
máximo possível o período 
de negociação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE

TRABALHO DE ASSESSORIA DE BENEFÍCIOS DOS BANCÁRIOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA - COOPBANBEN

CNPJ 22.113.410/0001-81 NIRE 33400053940
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSES-
SORIA DE BENEFÍCIOS DOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO LTDA - COOPBANBEN, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede no dia 
16 de junho de 2022, em primeira convocação às 19h00 com a presen-
ça de 2/3 (dois terços) do número total dos Cooperados Associados, em 
segunda às 20h00 com metade mais 01 (um) do número total dos Coo-
perados Associados e em terceira e última às 21h00 convocação com a 
presença mínima de 50%(cinquenta) por cento dos Cooperados Associa-
dos para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais 
Extraordinária 1. Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; 2. Justifica-
tiva da não publicação da AGO na data correta. 3. Prestação de Contas 
do Exercício Social do Ano de 2021; 4. Relatório de Gestão; 5. Balanço 
Patrimonial; 6. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercí-
cio Social do ano de 2021; 7. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas 
no Exercício Social do ano de 2021; 8. Eleição/Substituição de Diretores.

Niterói/RJ, 06 de junho de 2022.
BRAULIO MARCOLINO DE ARAUJO JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.749.710/0001-06 - NIRE 33.300.295.623

Ata da AGO: 1. Data, Hora e Local: No dia 29/04/22, às 15h00min, reali-
zada por vídeo conferência, atendidos os procedimentos determinados pela 
Instrução Normativa nº 79 do DREI e pela Lei 14.030 de 28/07/20 no que se 
refere à participação e a votação à distância em reuniões e assembleias de 
sociedades anônimas fechadas. 2. Convocação: Dispensada a publicação 
do Edital de convocação, conforme faculta o art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. 
3. Publicações: Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas confor-
me faculta o art. 133, §4º da Lei 6.404/76. Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras, publicadas de forma eletrônica, em razão do 
disposto no Art. 294, caput c/c inciso III, da Lei 6.404 de 15/12/1976 e, con-
forme disposição contratual, no Diário Oficial do Município do Rio de Janei-
ro, na página 175, em 28/04/22. 4. Presença: Presença da totalidade dos 
Acionistas da Cia., conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionis-
tas e, ainda, para os fins do disposto na Lei 6.404/76 em seu Art. 134, §1º, 
do Sr. Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Diretor Financeiro 
da Cia. e Sra. Andrea Baptista Tosta da Silva, Diretora de Operações da 
Cia., representantes da administração da Cia., e do Sr. Mário Vieira Lopes, 
inscrito no CRC-RJ sob o nº 060.611/O-0, representante da Lopes, Macha-
do Auditores, an Independent Member of BKR Internacional, auditoria inde-
pendente contratada pela Cia. 5. Composição da Mesa: Felippe do Prado 
Padovani, Presidente; Rogério Neves Dourado, Secretário. 6. Ordem do 
Dia: (i) Examinar e aprovar o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Fi-
nanceiras, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e 
o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo 
em 31/12/21; e (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31/12/21. 7. Deliberações: As matérias constantes da Ordem 
do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovadas, por 
unanimidade dos presentes, com determinação de lavratura da presente 
ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76: 
(i) Foram aprovados, sem emendas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial, 
as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, as Contas 
dos Administradores, o Relatório da Administração e o Parecer dos Audi-
tores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/21; 
(ii) O Resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/21, foi 
aprovada a destinação da totalidade do prejuízo do exercício, no valor de 
R$ 144.611.803,27 (cento e quarenta e quatro milhões, seiscentos e onze 
mil, oitocentos e três reais e vinte e sete centavos), para a conta de prejuí-
zos acumulados. 8. Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanen-
te, nem foi instalado no presente exercício. 9. Quorum das Deliberações: 
Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou 
restrições. 10. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
AGO, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e aprovada, foi assi-
nada por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário para a 
validade das deliberações objeto desta Assembleia Geral. 11. Assinaturas: 
Mesa: Felippe do Prado Padovani, Presidente da Mesa; e Rogério Neves 
Dourado, Secretário. Acionistas: OAS Investimentos S.A. – Em Recupe-
ração Judicial, Construtora Coesa S.A. – Em Recuperação Judicial, passa 
a ser a nova denominação de Construtora OAS S.A. – Em Recuperação 
Judicial, Odebrecht Properties Parcerias S.A., OECI S.A., passa a ser a 
nova denominação de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional 
S.A. e Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. Rio de Janeiro, 29/04/22. 
Felippe do Prado Padovani - Presidente; Rogério Neves Dourado - Se-
cretário. JUCERJA em 31/05/22 sob o nº 4922597. Jorge Paulo Magdaleno 
Filho - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPATAXI - Cooperativa de Consumo e Trabalho dos 
Motoristas Autônomos de Táxi do Município do Rio de Janeiro Ltda., no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social, Capítulo 
IX, Artigo 33, Letra (E), convoca seus 69 (sessenta e nove) cooperati-
vados, no gozo de suas obrigações sociais, para Assembleia Geral Ex-
traordinária, dia 18 de junho de 2022, que se realizará em sua Sede 
Social, sito à Rua Herculano Pena 667, Cavalcanti/RJ, às 7:00 horas em 
1o convocação, com a presença mínima de 2/3 dos cooperativados, ou às 
8:00 horas em 2o convocação com presença mínima de metade e mais 
um dos cooperativados, ou às 9:00 horas em 3° e última convocação com 
a presença mínima de 10 cooperativados, em condições de votar, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1 – Autorização para venda 
da sede da Coopataxi, situada na rua herculano pena, 667 – Cavalcan-
te-RJ com o objetivo exclusivo de saldar dívidas bancárias e antecipar 
voucher aos cooperativados; 2 – Autorização para criação de um fundo de 
antecipação de voucher; 3 – Aprovação da obrigatoriedade de apresenta-
ção de termo de compromisso, como pré-requisito para novas candidatos 
ao conselho de administração, no qual os novos candidatos a Presidente 
e Tesoureiro assumirão o controle, a propriedade e a responsabilidade 
pela empresa CTX AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LTDA, CNPJ 
No 45.024.173/0001-88, que terão que ser transmitidos pelos antigos 
administradores; 4 – Definição das ações adotadas pela Coopatáxi so-
bre as irregularidades cometidas no sistema de despacho de corridas.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 2022.
Marcelo de Carvalho Reis

Presidente

 KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. 
CNPJ: 28.789.998/0002-55 

CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO 
KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. torna público que recebeu do Ins-
tituto Estadual do Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO AVB004686, Fica alte-
rado a vazão máxima instantânea na Outorga de Direito de Uso de Re-
cursos, Hídricos nº IN040461: Número CNARH: 33.0.0050790/05, Ponto 
1: Captação, Código da Interferência: 748639, Corpo Hídrico: rio Acari, 
Vazão máxima instantânea: 90,00 m³/h, Vazão média: 70,00 m³/h, Volume 
máximo diário: 2160,00 m³, Tempo: 24 h/d, Período: 30 d/mês, Coordena-
das geográficas: Lat. 22°50’41,20’’ S e Long. 43°21’31,50’’ O, (Datum: SIR-
GAS 2000); Ponto 2: Lançamento: Código da Interferência: 749231, Corpo 
Hídrico: rio Acari, Vazão máxima instantânea: 120,00 m³/h, Vazão média: 
100,00 m³/h, Volume máximo diário: 1440,00 m³, Tempo: 12 h/d, Período: 30 
d/mês, Coordenadas geográficas: Lat. 22°50’42,40’’ S e Long. 43°21’32,60’’ O, 
(Datum: SIRGAS 2000), na ESTRADA JOÃO PAULO, 530 - PARTE - HONÓ-
RIO GURGEL, município RIO DE JANEIRO. Processo nº E-07/503092/2010.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
NO DIA 23 DE MAIO DE 2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede 
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros 
do Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos 
do art. 22, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regi-
mento Interno”), às 09:00 horas do dia 23 de maio de 2022. 2. Convocação 
e Presença: A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes 
do Regimento Interno do Conselho de Administração, estando presentes 
os seguintes membros: Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, 
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Octávio Francisco Monteiro de 
Carvalho Domit e Tulio Capeline Landin. 3. Mesa: Os trabalhos foram pre-
sididos pelo Sr. Roberto Duque Estrada de Sousa e secretariados pela Sra. 
Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros 
do Conselho de Administração da Companhia para tratar das seguintes or-
dens do dia: (i) deliberar sobre o Aditamento à Cédula de Crédito Bancário 
nº 800118369 (novo nº de controle da CCB nº 800118369R01), no valor de 
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), celebrada junto ao Banco XP 
S.A. (“CCB”), com alteração de taxa e prazo de vencimento; e (ii) autorizar 
a Diretoria da Companhia praticar todos os instrumentos necessários e/ou 
pertinentes à implementação da deliberação acima, bem como ratificar os 
atos já praticados com essa finalidade. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, 
após o exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de 
Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) a 
alteração de taxa e prazo de vencimento da CCB, nos termos da minuta do 3º 
Aditamento à CCB, que fica arquivada na sede da Companhia. a. Consignar 
que, nos termos da minuta arquivada na sede da Companhia, a CCB passa 
para uma taxa de 100% do CDI + 0,40% a.a., com extensão do prazo por 61 
(sessenta e um) dias, com vencimento em 22 de julho de 2022. b. Consignar, 
ainda, que este 3º Aditamento à CCB nº 800118369 altera as condições 
descritas acima da CCB nº 800024994 (antigo número de controle), que foi 
objeto de 3 (três) aditamentos anteriores, conforme reuniões realizadas em 
06 de dezembro de 2021, 21 de fevereiro de 2022 e 21 de março de 2022. 
(ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e celebrar 
todos os instrumentos necessários e/ou pertinentes à implementação da 
deliberação acima, bem como ratificar os atos já praticados com essa 
finalidade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada 
por todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 23 de maio de 2022. 
Roberto Duque Estrada de Sousa - Presidente. Fernanda Martins Celestino 
- Secretária. Arquivado na JUCERJA em 02/06/2022 sob nº 00004928541.

QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Katia Cilene da Hora Machado Bugarim - Juiz Titular do Cartório da 
42ª 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 310B, 312B e 314B, CEP: 20210-030 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, 
Tel.: 3133-3014, e-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe 
/ Assunto Procedimento Comum - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo / 
Locação de Imóvel / Espécies de Contratos / Obrigações, de nº 0140036-
80.2006.8.19.0001 (2006.001.145858-6), movida por ASSOCIAÇÃO 
DEFENSORA DOS DIREITOS AUTORAIS em face de MARCELE 
CLAUDINO DE SOUZA; JOSE RICARDO DA CUNHA, objetivando 
CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu MARCELE CLAUDINO 
DE SOUZA; JOSE RICARDO DA CUNHA e seus eventuais herdeiros/
sucessores, 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 SETE DIAS DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E VINTE. Eu, Rubens Claudio de Miranda Junior - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/31866, digitei. E eu, Marcos Wilson Rodrigues da Silva 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28061, o subscrevo.

EDITAL COMUNICADO
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, na 
forma de seu Estatuto e conforme a Lei 7783/89, vem informar à sociedade 
em geral, aos jornalistas do município do Rio de Janeiro e às empresas de 
jornais e revistas, impressas e virtuais, do município do Rio de Janeiro que, 
tendo em vista a insistência do Sindicato das Empresas de Jornais e Re-
vistas do MRJ de apresentar propostas para reajuste salarial que não con-
templam sequer a inflação do período, a assembleia geral extraordinária 
realizada no dia 1o de junho de 2022 deliberou, por unanimidade de votos, 
realizar paralisações nos dias 8 de junho de 2022, de 13h às 17h; e no dia 
14 de junho de 2022, de 9h às 13h. Rio de Janeiro, 04 de junho de 2022

Verginia Dirami Berriel
Diretora de Administração e Finanças
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SPE Itaborai Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 42.606.155/0001-16

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Passivo 2021
Passivo circulante -

Empréstimos e financiamentos -
Arrendamentos -
Fornecedores -
Fornecedores de partes relacionadas -
Obrigações trabalhistas -
Obrigações tributárias -
Conta corrente intra grupo -
Adiantamentos de clientes -
Demais contas a pagar -
Obrigações com operações descontinuadas -

Passivo não circulante -
Empréstimos e financiamentos -

Arrendamentos -
Provisão para fechamento de aterros -
Provisão para demandas judiciais -
Provisão para passivo descoberto -
Obrigações tributárias -
Impostos diferidos -
Adiantamentos de clientes -
Demais contas a pagar -

-
Patrimônio Líquido 38.388
Capital social 38.387
Reserva de Capital -
Prejuízos acumulados -
Adiantamento para futuro aumento de capital 1
Participação de não controladores -
Total do passivo e patrimônio líquido 38.388

Ativo 2021
Ativo circulante 1

Caixa e equivalentes de caixa 1
Contas a receber de clientes -
Contas a receber com partes relacionadas -
Contrato Ativo -
Estoques -
Impostos a recuperar -
Adiantamentos a fornecedores -
Despesas do exercício seguinte -
Demais contas a receber -
Adiantamento para futuro aumento de capital -
Ativo mantida para venda -

Ativo não circulante 38.387
Títulos e valores mobiliários -
Mútuos com partes relacionadas -
Contas a receber de clientes -
Impostos a recuperar -
Despesas do exercício seguinte -
Demais contas a receber -
Investimentos -
Ativo de direito de uso -
Imobilizado 38.387
Intangível -

Total do ativo 38.388
Demonstração do Resultado 

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
2021

Receita de prestação de serviços -
Custos dos serviços prestados -
Lucro bruto -
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas -
Despesas comerciais -
Resultado de equivalêcia patrimonial -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas -

-
Resultado antes das despesas e receitas financeiras -
Despesas e receitas financeiras, líquidas -
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL -
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes -
(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos -
Prejuízo líquido do exercício -
Operações descontinuadas
Lucro (prejuízo) após o imposto do exercício resultante das 
operações em continuidade -
Prejuízo do exercício -
Atribuível a :
Acionistas controladores -
Acionistas não controladores -

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de
Capital  
Social

Reser-
va de 

capital

Pre-
juízos 

acumu-
lados

Total 
atibuível 
aos acio-

nistas

Participa-
ção de não 

controla-
dores Total

dezembro de 2020 - - - - - -
Aporte de Capital Social 38.387 - - - - 38.387
Prejuízo do Exercicio - - - - - -
Adiantamento para futu-
ro aumento de capital 1 - - - - 1
Saldos em 31 de 
dezembro de 2021 38.388 - - - - 38.388

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

2021
Prejuízo do período -
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o 
resultado do período em períodos subsequentes: -
Resultado abrangente do período -

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

2021
Das atividades operacionais
Prejuízo do exercício nas operações em continuidade -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício nas operações em descontinuidade -
Prejuízo do exercício -
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações, amortizações e exaustões -
Provisão para crédito liquidação duvidosa e perda com recebíveis -
Valor residual na alienação de ativo imobilizado / Intangível -
Resultado de equivalência patrimonial -
Ganho (perda) de capital na alienação de investimentos -
Ajuste ao valor recuperável de ágio ativo imobiliazado e Intangivel -
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos -
Provisão para demandas judiciais, líquidas de reversões -
Variação monetária, encargos financeiros e juros -
Outros -
Acréscimo/(decréscimo) em ativos operacionais
Contas a receber de clientes -
Impostos a recuperar -
Estoques -
Fornecedores -
Obrigações trabalhistas -
Obrigações tributárias -
Provisão para demandas judiciais -
Partes relacionadas -
Outros -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais -
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital em controladas e coligadas -
Recebimento de venda de subsidiaria -
Dividendos recebidos -
Aquisição de ativo imobilizado (38.387)
Aquisição de intangível -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (38.387)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 38.387
Adiantamento para futuro aumento de capital 1
Pagamentos de empréstimos e financiamentos -
Juros e encargos financeiros pagos -
Pagamento de Arrendamentos -
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 38.388
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

ASSINATURAS
Responsável legal: Leopoldo de Bruggen e Silva

Contador: Jessica Gomes de Oliveira Cunha – CRC SP-327879/O

Produção de petróleo 
cresce 0,6% em abril

O Brasil produziu, 
no mês de abril, 
2,999 MMbbl/d 

(milhões de barris diários) 
de petróleo, um aumento de 
0,6% se comparado com o 
mês anterior e de 0,8% fren-
te a abril de 2021. Os dados 
estão disponíveis no Bo-
letim Mensal da Produção 
de Petróleo e Gás Natural, 
com os dados consolida-
dos referentes à produção 
nacional de petróleo e gás 
natural no mês de abril. 
Também podem ser aces-
sados, de forma interativa, 
nos Painéis Dinâmicos de 
Produção de Petróleo e Gás 
Natural.

No mês de abril, os cam-
pos marítimos produziram 
97,3% do petróleo e 86,5% 
do gás natural. Os campos 
operados pela Petrobras fo-
ram responsáveis por 94,4% 
do petróleo e do gás natural 
produzidos no Brasil.

Foram produzidos ainda 
137 MMm3/d (milhões de 
metros cúbicos diários) de 
gás natural, um aumento 
de 1,8% em relação a mar-
ço e de 4,1% na compa-
ração com o mesmo mês 
do ano anterior. No total, 
foram produzidos 3,860 
MMboe/d (milhões de bar-
ris de óleo equivalente por 
dia).

A produção no Pré-sal 
em abril registrou um vo-
lume de 2,911 MMboe/d 
(milhões de barris de óleo 
equivalente por dia), sendo 
2,298 MMbbl/d de petró-
leo e 97,6 MMm3/d de gás 
natural, o que correspon-

deu a 75,4% da produção 
nacional. Houve aumento 
de 1,2% em relação ao mês 
anterior e de 5,4% em rela-
ção a abril de 2021. A pro-
dução teve origem em 129 
poços.

Em abril, o aproveitamen-
to de gás natural foi de 98%. 
Foram disponibilizados ao 
mercado 52,2 MMm³/dia. A 
queima de gás no mês foi de 
2,8 MMm³/d, uma redução de 
7,3% se comparada ao mês an-
terior e de 4,5% se comparada 
ao mesmo mês em 2021. 

Em abril, o campo de 
Tupi, no pré-sal da Bacia de 
Santos, foi o maior produtor 
de petróleo e gás natural, re-
gistrando 858 MMbbl/d de 
petróleo e 41,2 MMm3/d 
de gás natural. A plataforma 
Petrobras 77, produzindo no 
campo de Búzios por meio 
de cinco poços a ela inter-
ligados, produziu 158,096 
Mbbl/d de petróleo e foi a 
instalação com maior produ-
ção de petróleo.

A instalação Polo Arara, 
produzindo nos campos 
de Arara Azul, Araracanga, 
Carapanaúba, Cupiúba, Rio 
Urucu e Leste do Uruco, 
por meio de 33 poços a ela 
interligados, produziu 7,756 
MMm³/d e foi a instalação 
com maior produção de gás 
natural.

Estreito, na Bacia Poti-
guar, teve o maior número 
de poços produtores terres-
tres: 952. 

Tupi, na Bacia de Santos, 
foi o campo marítimo com 
maior número de poços 
produtores: 64.

Fundo Vale e KTPL: 
R$ 200 milhões em 
investimentos em floresta

O Fundo Vale e a 
KTPL, gestora 
de venture ca-

pital, lançaram o fundo de 
investimentos em participa-
ções em startups. Objetivo 
é gerar impacto positivo na 
área de floresta e clima. A 
iniciativa prevê R$ 200 mi-
lhões em aportes ao longo 
dos próximos cinco anos.

O prazo de duração é de 
10 anos, podendo ser es-
tendido por mais dois. As 
áreas de atuação são flores-
tas, carbono, bioeconomia e 
economia regenerativa. Es-
tão no radar empresas que 
atuem com tecnologias com 
potencial para reduzir cus-
tos e aumentar eficiência da 
certificação de créditos de 
carbono, além de restaura-
ção e proteção florestal em 
larga escala.

O papel do Fundo Va-
le (FV) é o de estruturar 
o negócio, apoiando na 
mensuração e na avalia-
ção de impacto, na análise 
de algumas das empresas 
identificadas e na conexão 
com atores do ecossistema 
de impacto. Atualmente, o 
FV é responsável pela co-
ordenação e implantação 

da meta florestal da Vale de 
recuperar e proteger mais 
500 mil hectares de flores-
tas até 2030. Em dois anos, 
o fundo já recuperou mais 
de 6 mil hectares em parce-
rias com startups, a maio-
ria na Amazônia, e firmou 
acordos com sete unidades 
de conservação, totalizando 
cerca de 115 mil hectares de 
áreas protegidas.

“Ao longo dos investi-
mentos em novos negócios 
de impacto para a meta flo-
restal da Vale, percebemos 
que um dos grandes desa-
fios para a larga escala é o 
de destravar gargalos estru-
turantes para a cadeia como 
um todo. Com isso, deci-
dimos nos dedicar à estru-
turação do novo fundo em 
parceria com a KPTL com 
a crença de que, ao investir 
em soluções tecnológicas 
que tragam respostas para a 
redução de custo e aumen-
to da eficiência na atuação 
florestal e na mitigação das 
mudanças climáticas, vamos 
gerar valor para o ecossiste-
ma como um todo”, explica 
Gustavo Luz, gerente do 
Fundo Vale & Participa-
ções.

Distribuidora da Light será 
beneficiada se aprovada 
redução de ICMS 

O projeto de lei que 
limita m 17% o 
imposto sobre 

circulação de mercadorias e 
serviços (ICMS) é positivo 
para a Light Sesa e outras 
distribuidoras de energia 
elétrica, avaliou a Fitch Ra-
tings. O projeto foi aprova-
do na Câmara dos Deputa-
dos em 25 de maio de 2022 
e deve ser deliberado no Se-
nado em junho.

“O teto seria positivo 
para a qualidade de crédito, 
mas não deve resultar em 
elevações de ratings”, des-
tacou o relatório da agência 
de classificação de risco.

Light Sesa

O projeto de lei, se apro-
vado, será especialmente 
positivo para a Light Sesa 
(BB–/Estável), distribuido-
ra do grupo Light. A em-
presa atua exclusivamente 
no estado do Rio de Janei-
ro, onde o ICMS represen-
ta 28% do custo da energia 
elétrica para os consumido-
res, maior percentual entre 
todos os estados, segundo a 

Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel). 

As tarifas da Light Sesa 
(BRL802/MWh para clien-
tes residenciais) estão entre as 
mais altas do Brasil, em um 
universo de 105 concessio-
nárias e permissionárias. O 
corte de impostos será repas-
sado aos consumidores via 
redução de tarifa, resultando 
em maior consumo, menores 
perdas de energia e menor 
inadimplência.

Copel Dis

Esses benefícios indi-
retos serão mais limitados 
para outros grupos com 
atuação em distribuição. A 
Copel Dis (AAA[bra]/Es-
tável) atua exclusivamente 
no Paraná, que possui o se-
gundo maior ICMS sobre 
energia elétrica (27%). 

No entanto, suas tarifas 
estão entre as mais baixas do 
país (BRL560/MWh para 
clientes residenciais), as per-
das de energia estão dentro 
dos padrões regulatórios e 
seu mercado vem crescendo 
acima da média nacional.
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