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TCU: INSS 
levaria 12 anos 
para liberar 
benefícios

Auditoria realizada pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU) 
avaliou o elevado número de re-
querimentos de compensação 
previdenciária represados, soma-
do ao fluxo de novos pedidos, e 
concluiu que o INSS não dispõe 
de capacidade operacional sufi-
ciente para reduzir ou ao menos 
mitigar o estoque.

O represamento somava 745 
mil requerimentos de compensa-
ção previdenciária (em junho de 
2021), cuja análise demandaria da-
quela autarquia aproximadamente 
12 anos, considerada a força de 
trabalho e produtividade atuais. 
Esse acúmulo ocorre tanto na fi-
la de requerimentos referentes a 
benefícios instituídos pelo INSS, 
como nos requerimentos enca-
minhados ao INSS pelos RPPS 
instituidores dos benefícios res-
pectivos.

O período de exame da audi-
toria compreendeu de janeiro de 
2018 a junho de 2021 e alcançou 
a estimativa de R$ 2,9 bilhões em 
recursos fiscalizados.

“A compensação previdenciária 
representa parcela financeira com 
impacto significativo no equilíbrio 
atuarial dos regimes próprios dos 
entes federados e do Regime Ge-
ral da Previdência Social (RGPS). 
Sua relevância econômica tende 
a crescer com a futura integração 
ao sistema dos Regimes Próprios 
de Previdência Social (RPPS) da 
União e demais RPPS não conve-
niados, da compensação financei-
ra dos RPPS entre si e da conta-
gem do tempo de serviço militar”, 
relata o TCU.

Mundo rumo a estagflação
Sanções dos EUA pioram situação pós-pandemia

A economia global está a 
caminho de crescer 2,9% 
em 2022, uma queda de 

1,2 ponto percentual em relação à 
projeção de janeiro, disse o Banco 
Mundial em suas últimas “Pers-
pectivas Econômicas Globais” 
divulgadas nesta terça-feira. O 
Banco alerta para o risco de esta-
gflação.

Para agravar os danos da pan-
demia, a guerra Rússia–Ucrânia, 
com as sanções impostas pelos 
Estados Unidos, ampliou a de-
saceleração da economia global, 
que está entrando no que pode se 
tornar um período prolongado de 
crescimento fraco e inflação ele-
vada.

Espera-se que o crescimento 
global caia de 5,7% em 2021 pa-
ra 2,9% em 2022 e fique em tor-

no desse ritmo entre 2023 e 2024, 
mostrou o relatório. O crescimen-
to nas economias avançadas deve-
rá desacelerar acentuadamente de 
5,1% em 2021 para 2,6% em 2022.

Entre os mercados emergen-
tes e as economias em desenvol-
vimento, o crescimento também 
deverá cair: de 6,6% em 2021 para 
3,4% em 2022 – bem abaixo da 
média anual de 4,8% em 2011–
2019.

Como resultado dos danos da 
pandemia e da guerra, o nível de 
renda per capita nas economias 
em desenvolvimento este ano fi-
cará quase 5% abaixo da tendên-
cia pré-pandemia.

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil deve crescer 1,5% em 
2022, pouca diferença em relação 
à previsão de janeiro (1,4%). Em 

2023, poré, o Banco Mundial re-
duziu a projeção de alta da econo-
mia brasileira de 2,7% para 0,8%. 
A expectativa é de crescimento de 
2% em 2024.

Para a China, a previsão em 
2022 caiu 0,8 ponto percentual 
em relação a janeiro, para 4,3%. A 
economia dos EUA se deteriorou 
mais no período: a projeção caiu 
de 3,7% para 2,5%.

O presidente do Banco Mun-
dial, David Malpass, disse que, 
para muitos países, a recessão se-
rá difícil de evitar, acrescentando 
que é urgente incentivar a produ-
ção e evitar restrições comerciais. 
“Mudanças na política fiscal, mo-
netária, climática e da dívida são 
necessárias para combater a má 
alocação de capital e a desigualda-
de”, disse Malpass.

Fachin, Lewandowski e Gilmar 
Mendes derrotam bolsonarista

Aprovado 
projeto que 
devolve bilhões 
na conta de luz

A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta terça-feira o projeto de 
lei que especifica os procedimen-
tos para a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) devolver 
ao consumidor, via tarifa de ener-
gia, os valores de PIS e Cofins pa-
gos a mais pelas distribuidoras. O 
texto já havia sido aprovado pelo 
Senado e vai à sanção presidencial.

Segundo a Aneel, a cobrança 
indevida alcançou R$ 60 bilhões. 
Estima-se que cerca de R$ 13 bi-
lhões já teriam sido devolvidos 
aos consumidores por algumas 
distribuidoras, a partir de descon-
tos médios de 5% nas contas de 
energia. Restariam, ao menos, R$ 
47 bilhões.

Segundo a proposta (Projeto de 
Lei 1280/22, do Senado), a Ane-
el deverá realizar revisão tarifária 
extraordinária neste ano, quando 
os valores a devolver vierem de 
decisões judiciais anteriores à vi-
gência da futura lei, o que abrange 
praticamente todas elas. Apenas 
duas distribuidoras não entraram 
com ação.

Essa revisão extraordinária se-
rá aplicada ainda às distribuidoras 
de energia elétrica com processos 
tarifários homologados a partir de 
janeiro de 2022, de acordo com a 
Agência Câmara de Notícias.

EUA desperdiçaram 
mais de 82 milhões 
de doses de vacinas

Os Estados Unidos descarta-
ram 82,1 milhões de doses de va-
cinas contra a Covid de dezembro 
de 2020 a meados de maio deste 
ano, pouco mais de 11% das doses 
distribuídas pelo governo, segun-
do relatório da NBCNews citado 
pela agência de notícias Xinhua.

Duas redes de farmácias vare-
jistas, CVS e Walmart, foram res-
ponsáveis por mais de um quarto 
das doses descartadas nos EUA, 
devido, em parte, ao grande vo-
lume de vacinas que manusea-
ram, segundo dados dos Centros 
de Prevenção e Estados Unidos. 
Controle de Doenças (CDC, por 
sua sigla em inglês) citado no re-
latório publicado nesta segunda-
-feira.

Dois estados descartaram mais 
de um quarto de suas doses: 
Oklahoma, que descartou 28% 
das quase 4 milhões de doses que 
recebeu; e Alasca, que descartou 
quase 27% de 1 milhão de doses, 
segundo dados do CDC.

A Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) restabeleceu a efi-

cácia da decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) que cassou 
o mandato do deputado estadual 
do Paraná Fernando Francischini 
(PSL), acusado de divulgar notí-
cias falsas, em rede social, no pri-
meiro turno das eleições de 2018.

O ministro Nunes Marques, re-
lator, concedera liminar que res-
taurava os mandatos do deputado 
bolsonarista e de outros três da 
bancada do PSL na Assembleia 
Legislativa do Paraná, eleitos pelo 
quociente eleitoral e que também 
haviam perdido as vagas em razão 

da anulação dos votos do deputa-
do estadual.

No julgamento desta terça-fei-
ra, o ministro André Mendonça 
apoiou a decisão de Nunes Mar-
ques. Prevaleceu, porém, a maio-
ria: os ministros Edson Fachin, 
Ricardo Lewandowski e Gilmar 
Mendes consideraram a decisão 
do TSE correta e adequada à or-
dem jurídica. Segundo Fachin, não 
há direito fundamental de atacar a 
democracia a pretexto de se exer-
cer qualquer liberdade, especial-
mente a de expressão.

O julgamento foi marcado por 
indas e vindas no Supremo. A mi-
nistra Cármen Lúcia havia envia-

do a decisão sobre a suspensão da 
liminar de Nunes Marques para o 
plenário virtual, no qual votam to-
dos os 11 ministros do STF. Logo 
no início da votação online, André 
Mendonça, ex-ministro da Justiça 
de Bolsonaro, pediu vistas, ou se-
ja, mais tempo para analisar o pro-
cesso, suspendendo o julgamento 
virtual.

Nines Marques, que assim co-
mo Mendonça foi nomeado para 
o STF por Bolsonaro, levou o caso 
então para a 2ª Turma, composta 
por cinco ministros. Ao contrário 
do que ocorrera na madrugada, 
Mendonça não viu necessidade de 
pedir vista.

Nunes Marques e Lewandowski na Segunda Turma do STF

Carlos Moura/STF
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Reflexões para Teoria do Estado Nacional: condições estruturantes
Por Felipe Quintas e 
Pedro Augusto Pinho

“Os esquemas de 
poder se estabe-
lecem a cada nível 

da organização social, a partir da 
família” (Tania Jamardo Faillace, 
Beco da Velha – Peças para Montar, 
romance inédito).

Iniciamos com estas “Condi-
ções Estruturantes” nova parte 
da série de “Reflexões para Teoria 
do Estado Nacional”, que desde 2 
de março de 2022 publicamos no 
Monitor Mercantil, agora volta-
das para os termos e as condições 
que usaremos para o projeto de 
Estado Nacional Brasileiro.

Há palavras, muito aquém de 
conceitos, que correm na lingua-
gem das pessoas, em textos aca-
dêmicos e, principalmente, nos 
veículos de comunicação de mas-
sa, que perdem qualquer contato 
com sua origem etimológica, com 
o significado técnico da ciência 
em que surgiram, e, algumas ve-
zes, até distorcem para o que se 
pretendeu, um dia, serem aplica-
das.

Vamos, por agora, nos limitar a 
duas destas palavras, porém fun-
damentais para o tema que trata-
mos: “nação” e “democracia”.

No prefácio ao livro de Maria 
Eugênia Bunchaft, professora 
na Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, Patriotismo Constitucional 
(2010), o professor Delmar José 
Volpato Dutra, da Universidade 
Federal de Santa Catarina, expõe 
cinco qualificações para patrio-
tismo, dando sentidos próprios a 
cada uma das expressões.

Impossível não associar os va-
riados patriotismos do professor 
de filosofia às palavras do ex-
-presidente general João Batista 
Figueiredo, reproduzidas na Folha 
de S.Paulo, em 5/4/1978: “Nós te-
mos a laranja-lima, a laranja-pera, 
a laranja-baía, que têm sabores di-
ferentes, mas nem por isso deixam 
de ser laranjas. Assim também há 
democracias diferenciadas.”

E, demonstrando sua perspi-
cácia política, continua: “Agora, 
o liberalismo morreu mesmo. É 
o (liberalismo) da Constituição de 
1946, uma Constituição feita para 
responder ao nazifascismo, e que 
por seu excesso de liberalismo 
deu no que deu.” (O Livro dos Pen-
samentos do General Figueiredo, Edi-
tora Alfa-Omega, SP, 1978).

Dicionários de ciência política, 
jurídica e do pensamento social 
não têm verbetes para “pátria” ou 
“patriotismo”; os têm para “na-
ção” e “nacionalismo”. Naciona-
lismo é definido como doutrina 
ou ideologia. Porém o que seria 
patriotismo? Uma virtude! Uma 
virtude cívica, fundamento estru-
turante da República, nas concep-
ções de Maquiavel e Montesquieu.

No Dicionário do Pensamento So-
cial do Século XX (1993), editado 

por William Outhwaite e Tom 
Bottomore (na versão brasilei-
ra de Renato Lessa e Wanderley 
Guilherme dos Santos para Jor-
ge Zahar Editor, RJ, 1996) lê-se: 
“Existe nos seres humanos um 
impulso instintivo atávico que os 
leva a querer estar perto de outros 
do mesmo ‘sangue’ ou cultura (ou 
ambos) e a ocupar território jun-
tos, e que também os leva a detes-
tar os que consideram estranhos, 
a se ressentir de sua proximidade 
(especialmente em grandes núme-
ros) e ainda mais fortemente do 
governo de estrangeiros.”

Em nosso entender há diversas 
falhas nesta enunciação que levam 
exatamente à desconstrução do 
nacionalismo; a associá-lo aos ra-
cismos e ao fascismo.

A nação é definida por um sen-
timento agregador e eivado de 
continuidade e permanência, con-
ferindo um caráter de longo prazo 
alheio e superior ao curtoprazis-
mo das especulações financeiras. 
A nação, portanto, é irredutível ao 
mercado, que, no máximo, quan-
do se apresenta, constitui um mo-
mento específico da vida nacional, 
subsumido a relações de ordem 
não-mercantil, sejam elas morais, 
consuetudinárias, jurídicas, políti-
cas etc., que lhe dão uma confor-
mação singular, de modo que não 
existe um mercado em abstrato, 
mas distintas instituições econô-
micas que não podem ser com-
preendidas sem referência aos 
conjuntos nacionais em que estão 
inseridas.

O mais simples e primitivo 
sentimento nacional provém de 
um conjunto de famílias vizinhas, 
uma tribo, que ainda vigorava, no 
século 20, em populações ditas 
primitivas, estudadas por antro-
pólogos. Como vimos na forma-
ção de Roma, nesta série de “Re-
flexões”, os latinos não buscaram 
construir a nação a partir da sua 
identidade tribal. Não no Lácio 
(Latium), mas em Roma, onde 
ocorreu o primeiro e mais notável 
surgimento de nação miscigena-
da: volscos, équos, sabinos, etrus-
cos constituíram com os latinos a 
Nação Romana. Não foi a origem 
étnica, mas o sentimento da cida-
dania compartilhada que criou es-
te magnífico exemplo de sucesso 
político que se espalhou por todo 
ocidente conhecido.

E a constituição do Estado Ro-
mano, por um código civil e pro-
cessual, trouxe o direito, a norma 
de conduta e organização social 
formal, para todos, estabelecendo 
o modo de convivência das famí-
lias, com hábitos e deuses distin-
tos. E colocou a máxima que ga-
rantiria o Estado, a independência 
e a liberdade individual: “Salus 
publica suprema lex esto” (o interes-
se comum está acima do interesse 
privado).

Observe o prezado leitor a sa-
bedoria dos patrícios e dos ple-

beus que construíram a Realeza 
e a reformaram instituindo a Re-
pública Romana, com todas as 
funções do Estado, democratica-
mente preenchidas pelos critérios 
da competência e da representati-
vidade: comícios, assembleias, tri-
bunas e senado.

Outro verbete bastante con-
trovertido é a democracia, como 
já vimos nas palavras do general 
Figueiredo. Jürgen Habermas, Jo-
seph Bessette, Giovanni Sartori, 
Stuart Hall, Domingo García Mar-
zá e José Luis Martí, entre muitos 
outros, têm se debruçado com ou 
sem adjetivos a refletir sobre a de-
mocracia nesta contemporaneida-
de capitalista e neoliberal.

O dicionário de filosofia, rea-
lizado por André Noiray para o 
Centre d’Étude et de Promotion 
de la Lecture (La Philosophie, Lille, 
1969), consigna que “democracia 
é um sistema político pelo qual o 
povo deve dispor de meios para 
determinar soberanamente seu 
destino, não se confunde, na his-
tória das ideias políticas, com a 
eleição, o sufrágio universal”. E 
acrescenta: “O sorteio, processo 
para escolha de jurados no Tribu-
nal do Júri, por seu turno, é consi-
derado democrático”.

José Luis Martí, professor de 
Direito e Filosofia Política na 
Universidade Pompeu Fabra, em 
Barcelona (Espanha), considera 
“enfermidade” o “extremo indi-
vidualismo das sociedades capi-
talistas, promovido pelo modelo 
liberal, não intervencionista”, e a 
“democracia que ele nos oferece 
é mercantilizada” (J.L. Martí, La 
Republica Deliberativa – Una teoria de 
la democracia, Marcial Pons Edicio-
nes Jurídicas y Sociales, Madrid, 
2006).

O terceiro verbete é “Estado”. 
O professor de Filosofia do Direi-
to Reinhold Zippelius, da Univer-
sidade de Erlangen-Nuremberg 
(Alemanha), em sua obra Allgemei-
ne Staatslehre (Teoria Geral do Esta-
do, 1969), ressalta que o Estado é 
a urdidura, a densidade do “entre-
laçamento do convívio humano”, 
nenhuma alusão à economia ou 
ao “mercado”.

E não se atribua ao professor 
Zippelius qualquer socialismo ou 
esquerdismo (seja lá que entendi-
mento se dê a esta palavra), pois 
ele trabalhou com ideias de Karl 
Popper, cofundador da Sociedade 
Mont Pèlerin, organização funda-
da na Suíça, em 1947, para pro-
moção do liberalismo.

O professor Zippelius, ao con-
tornar a definição institucionalista 
de Estado dada pelo eminente so-
ciólogo Max Weber – como sen-
do o complexo institucional que 
detém o monopólio da violência 
física legítima em dado território 
– enfatiza o caráter social do Esta-
do, geralmente menos abordado, 
mas fundamental para se entender 
o Estado não como um avassala-

dor Leviatã, mas como a forma 
por excelência moderna de orga-
nizar politicamente a vida coletiva 
das nações.

O Estado não está acima dos 
cidadãos, ele é a própria cidadania 
coletivamente organizada. Quan-
do tal não ocorre, não estamos 
mais diante de um Estado nacio-
nal, mas de um “comitê executivo 
da burguesia”, para utilizar a de-
finição marxista de Estado, cada 
vez mais adequada em tempos de 
neoliberalismo global.

Tratando o Estado do rela-
cionamento das pessoas na vida 
em sociedade, cuidam-se como 
fundamentais duas questões: sua 
constituição e sua operacionalida-
de.

A população em seu território 
desenvolve uma cultura, ou seja, 
um conjunto de práticas e crenças 
resultantes da relação com o meio 
ambiente e os demais humanos. 
Esta cultura é única, pois não se 
repetem as mesmas formações 
humanas nem os desafios do am-
biente são os mesmos em todas 
as regiões. Vem daí o primado do 
nacionalismo sobre a globaliza-
ção, dos Estados, necessariamente 
Nacionais, opostos aos Estados 
Colônias, inevitavelmente ideoló-
gicos.

Tem-se aí a democracia, indis-
pensavelmente participante como 
no Dicionário de André Noiray. 
“O eu é uma relação”, dispõe o 
professor e ministro Hermes Li-
ma no sempre reeditado Introdução 
à Ciência do Direito (1933), pois “o 
‘eu’ é como um sino: se houvesse 
o vácuo social em torno dele, nada 
se ouviria”, ao que acrescentamos, 
e se não houvesse a interação com 
o ambiente nada teríamos para 
satisfação das necessidades huma-
nas.

Assim definidas as condições 
estruturantes: nação, Estado e 
democracia, vamos brevemente 
desenvolver alguns conceitos já 
tratados ao longo da história dos 
Estados Nacionais.

Democracia implica cidadania. 
Gaetano Sciascia, italiano, veio em 
1947 para o Brasil, lecionando Di-
reito Romano na Universidade de 
São Paulo (USP) e publicado, em 
1949, o Manual de Direito Romano, 
de onde retiramos alguns concei-
tos. Não por serem melhores ou 
mais profundos, mas pela forma 
sintética, embora ampla, adotada 
por este autor.

Cidadania é a condição de quem 
goza a “ius civile”. De início, pela 
Lei Júlia (90 a.C.), abrigava apenas 
os habitantes do Lácio, em 89 a.C., 
sob a Lei Plautia Papira, os demais 
“romanos”, e, em 212 d.C., com 
Caracala, a todos homens livres 
habitantes do Império. À alforria, 
sob Justiniano, seguia-se sem ex-
ceção a cidadania, o “ius civile”.

Nesta progressão vê-se clara-
mente que a cidadania é uma con-
dição atribuída pelo Estado que, 

para tal, coloca atributos: naturali-
dade e independência em face aos 
outros homens. Nos artigos que 
seguirão pretendemos mostrar os 
requisitos e as obrigações do Es-
tado para que a população sob sua 
proteção seja cidadã e, ainda mais, 
a estreita relação da cidadania com 
a democracia.

Ou, na expressão igualmente 
sintética de Nancy Fraser: “Ser 
cidadão e ser um par”, “estar no 
mesmo nível que os outros, estar 
em pé de igualdade” (em “Reco-
nhecimento sem ética?”, do en-
saio “Social Justice in the Age of  
Identity Politics: Redistribution, 
Recognition and Participation”, 
1996, publicado por Annablume 
editora, SP, 2007, em Jessé Souza 
e Patrícia Mattos (organizadores), 
Teoria Crítica no século XXI).

Sem território e sem povo, não 
existe País. Mas o que determi-
nará o país é o Estado. E discutir 
o Estado, atualmente, é se revol-
tar contra sua extinção como é o 
desejo neoliberal. Este tema será 
fundamental nas reflexões que 
pretendem formular uma Teoria 
para o Estado Nacional Brasilei-
ro. E nada melhor do que concluir 
estas Condições Estruturantes 
com as palavras de quem foi, até 
agora, o último político brasileiro 
que defendeu o Estado Nacional 
e o trabalho como alicerces para 
um País, soberano, democrático e 
progressista, o ex-governador do 
Estado do Rio de Janeiro, Leonel 
de Moura Brizola (1922-2004):

“São ameaças que pesam sobre 
nós, porque estamos nos desarrai-
gando, estamos nos desprenden-
do de algumas virtudes, de algu-
mas questões que foram básicas, 
foram o cimento que mal ou bem 
construiu esta nação. Este movi-
mento neoliberal quer abrir o pa-
ís e transferir patrimônio público 
para bolsos particulares a partir 
deste eufemismo chamado ‘priva-
tizar’. Naqueles pequenos países 
da América Central, onde coisas 
assim sempre foram possíveis, 
não deu certo. A população con-
tinua pobre, miserável, atrasada. 
Um povo só sai de suas dificul-
dades por si próprio. Um povo só 
consegue sair da crise com suas 
energias, com os seus valores. E 
também com o seu orgulho! E é 
isso que precisamos recuperar, 
é isso que precisa voltar a influir 
em nossos movimentos, em nos-
sas decisões, em nossas preocupa-
ções. Precisamos retomar o nosso 
destino. E tudo que está aí é con-
trário a que isso aconteça” (Leonel 
Brizola – A legalidade e outros pensa-
mentos conclusivos, organizado por 
Osvaldo Maneschy, Ápio Gomes, 
Paulo Becker e Madalena Sapu-
caia, NITPRESS, Niterói, 2011).

Felipe Maruf  Quintas é  
cientista político.

Pedro Augusto Pinho é  
administrador aposentado.
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Estado sacrificado para 
manter ganhos privados

O arremedo de projeto para segurar os preços dos 
combustíveis e tentar abastecer a campanha de 

reeleição de Bolsonaro e próceres do Centrão vai queimar 
R$ 50 bilhões em verba da União e reduzir arrecadação 
dos estados e municípios. Tudo isso com pouca influência 
sobre o valor na bomba. Como lembra o coordenador-
geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid 
Bacelar, “o GLP já estava com os impostos federais redu-
zidos e, no entanto, o preço do gás de cozinha continua a 
subir”.

O valor que o Governo Federal prevê gastar, coincidên-
cia ou não, equivale a metade do que somente a Petrobras 
distribuiu a acionistas sobre os lucros de 2021. O que já 
indica um caminho menos tortuoso, embora de desagrado 
de Paulo Guedes e do “mercado”: taxar os lucros ex-
traordinários obtidos pelas petroleiras devido ao explosivo 
aumento dos preços internacionais.

Não venham dizer que é coisa de esquerdistas: é o 
caminho adotado pelos governos de Boris Johnson (Reino 
Unido) e Viktor Orbán (Hungria), para citar apenas 2.

Aqui, Bolsonaro e cia. sacrificam o Estado enquanto 
mantêm intocáveis os ganhos exorbitantes dos acionistas 
privados.

Devagar

A Pesquisa Indicadores Industriais (Index) da Fed-
eração das Indústrias de Minas (Fiemg) aponta recuo da 
atividade e piora do mercado de trabalho em abril, na 
comparação com março. O faturamento da indústria geral 
(transformação + extrativa) registra redução de 3,3%, a 3ª 
queda do ano. As horas trabalhadas na produção recuaram 
4,1%, sinalizando a 2ª queda mais intensa para abril desde 
o início da série, em 2003.

Para o alto

O banco Goldman Sachs elevou sua previsão do preço 
do barril de petróleo (Brent) de US$ 125 para US$ 140 no 
próximo trimestre. O Morgan Stanley especula até US$ 
150 por barril.

Rápidas

Os médicos Gilberto Ururahy e Galileu Assis, funda-
dores da Med-Rio, lançam o livro Saúde É Prevenção (Roc-
co). “Mesmo antes da Covid, estudos da Universidade de 
Stanford já apontavam que 73% das mortes nas grandes 
cidades estão ligadas aos maus hábitos”, relata Gilberto 
*** A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular do Rio (SBACV-RJ) conseguiu aprovação de lei 
estadual (9663/22) que visa criar programas de prevenção 
e tratamento das doenças vasculares nas unidades públicas 
*** João Souza, diretor global de atendimento, vai rep-
resentar a APlanet no webinário sobre sustentabilidade 
para pequenas e médias empresas, promovido pelo banco 
espanhol Sabadel nesta quarta *** O programa de estágio 
da Icatu está com inscrições abertas até 16 de junho para 
estudantes universitários nos cursos de Tecnologia (to-
dos), Engenharias, Economia, Ciências Atuariais, Comu-
nicação Social, Administração, Direito e Ciências Contá-
beis: trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-icatu *** A 
Legião da Boa Vontade (LBV) realiza a 24ª edição do seu 
Congresso Internacional de Educação que abordará “De-
safios da aprendizagem e a saúde emocional – reflexos da 
pandemia: uma visão além do intelecto”. De forma virtual 
pelo YouTube em 27 e 28 de junho, às 19h30. Inscrições 
lbv.org/congressodeeducacao

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

FGTS: 33% dos trabalhadores  
veem dificuldade para uso

Moro não poderá ser 
candidato em São Paulo
Ex-ministro teve domicílio eleitoral negado pelo TRE-SP

Por 4 votos a 2, aten-
dendo uma ação 
movida pelo deputa-

do federal Alexandre Padi-
lha (PT-SP) e pelo diretório 
municipal do Partido dos 
Trabalhadores, o Tribunal 
Regional Eleitoral do Esta-
do de São Paulo (TRE-SP) 
decidiu, nesta terça-feira, 
que o ex-juiz Sérgio Moro 
não pode ser candidato nas 
eleições de 2022 por São 
Paulo.

A corte considerou a 
transferência do título de 
eleitor para a capital paulista 
irregular por parte de Moro, 
porque ele não morava em 
São Paulo e por este moti-

vo não podia representar o 
estado no congresso. O ex-
ministro, filiado ao União 
Brasil, não poderá ser can-
didato ao Senado Federal, 
ou qualquer outro cargo nas 
eleições deste ano pelo es-
tado, como pretendia. Cabe 
recurso ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE)

Sérgio Moro havia solici-
tado a transferência do títu-
lo de eleitor em 30 de maio, 
e durante este período ele 
era cotado para concorrer às 
eleições do Senado pelo es-
tado de São Paulo este ano. 
O pedido de Moro chegou 
até a receber o aval da Pro-
curadoria Regional Eleitoral 

de SP, por entender que não 
reconhecia nenhuma irre-
gularidade na transferência, 
mas os desembargadores se 
opuseram a este argumento.

A ação movida pelo de-
putado federal Alexandre 
Padilha (PT-SP) e o diretório 
municipal da sigla argumenta 
que o ex-ministro do gover-
no Jair Bolsonaro (PL) não 
possui vínculo profissional 
em São Paulo e ainda teria 
apresentado o endereço de 
um hotel para comprovar 
vínculo residencial. Também 
cita que Moro ainda é inscri-
to na OAB do Paraná e foi 
indicado a vice-presidente de 
um órgão de direção partidá-

ria do estado do Paraná dois 
meses antes de requerer a 
transferência para São Paulo.

A defesa, por outro lado, 
alegou “flexibilidade no di-
reito da escolha do domi-
cílio”. Também disse que 
Moro tem sua base política 
em São Paulo, recebeu hon-
rarias no estado e atuou na 
cidade para uma consulto-
ria norte-americana. Atual-
mente para fazer a troca de 
domicílio, a legislação exige 
residência de ao menos três 
meses no novo local. Po-
rém, uma jurisprudência do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) estabelece que o do-
micílio 

Levantamento feito 
pela Serasa e pelo 
Banco Pan mostrou 

que, apesar de 92% dos 
trabalhadores afirmarem 
conhecer o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS), 33% ainda não 
sabem em que condições 
podem utilizar o próprio 
dinheiro.

Entre as possibilidades 
menos conhecidas pelos 
entrevistados estão “para 
fazer empréstimos” (64%) 
e “sacar o saldo após 70 
anos de idade” (58%). Fo-
ram entrevistados 2.132 
trabalhadores com regis-
tro em carteira no regi-
me CLT, entre 12 e 22 de 
abril.

Segundo a pesquisa, di-

vulgada nesta terça-feira 
na capital paulista, quatro 
em cada dez entrevistados 
(38%) admitem não saber 
qual o valor do seu saldo do 
FGTS, sendo que 16% nem 
sabem que é possível con-
sultar o saldo junto à Caixa 
Econômica Federal. Entre 
os consultados, 40% têm 
até R$ 1.000 de saldo e 51% 
até R$ 2.500.

Uso

Entre aqueles que gos-
tariam de usar o FGTS 
para realizar sonhos, 45% 
pensam em utilizar o sal-
do para adquirir um imó-
vel, 33% projetam usar os 
recursos para montar o 
próprio negócio, 17% pa-

ra pagar todas as dívidas e 
outros 10% afirmaram que 
pretendem usar o resgate 
para limpar o nome. Os 
juros baixos são o princi-
pal atrativo para solicitar 
empréstimo com garantia 
do FGTS.

Segundo a agência Bra-
sil. em termos de investi-
mentos, 43% afirmam que 
o FGTS é péssimo, pois há 
produtos com melhor ren-
tabilidade, enquanto 39% 
consideram o FGTS um 
porto seguro para o futuro. 
Cerca de 33% só preten-
dem sacar em caso de extre-
ma necessidade.

“A pesquisa é importante 
para entender a relação do 
brasileiro com o FGTS. Fi-
ca claro que há uma parcela 

significativa de pessoas que 
não têm um conhecimento 
de como utilizar esse recur-
so. É importante esclarecer 
todas as questões para o con-
sumidor para que ele possa 
tomar uma decisão, porque 
esse é um dinheiro dele e que 
poderia ser utilizado para ali-
viar sua vida financeira, disse 
o responsável pelo Instituto 
Opinion Box, empresa res-
ponsável pela pesquisa, Feli-
pe Sharpers.

“Os jovens trabalhado-
res não têm conhecimento 
pleno sobre o FGTS en-
tão é importante termos o 
cuidado de dar educação 
financeira para quem está 
entrando no mercado de 
trabalho”, completou Shar-
pers.

Fundo de previdência social da  
China somou US$ 1,02 tri em 2021

O fundo de previdên-
cia social da China 
registrou no ano 

passado uma expansão cons-
tante em termos de receitas 
e despesas em 2021, mostra-
ram dados do Ministério dos 
Recursos Humanos e da Se-
guridade Social.

A receita do fundo supe-
rou 6,82 trilhões de iuanes 

(US$ 1,02 trilhão) no ano 
passado, um aumento de 
34,6% em relação a 2020, 
de acordo com um boletim 
estatístico divulgado pelo 
ministério. Cerca de 6,27 
trilhões de iuanes do fundo 
foram gastos no mesmo pe-
ríodo, um aumento de 8,9% 
ante ano anterior, segundo 
o boletim.

As contribuições para o 
fundo de seguridade social 
provêm do seguro básico 
de velhice, seguro-desem-
prego e seguro de acidentes 
de trabalho. Até o final de 
2021, cerca de 1,03 bilhão 
de pessoas haviam partici-
pado do esquema básico de 
seguro de velhice e o saldo 
acumulado se aproximava 

de 6,4 trilhões de iuanes. 
No Brasil, o fundo do 

seguro social é alimentado 
por meio das contribuições 
mensais realizadas pelos se-
gurados. Isso significa que 
os trabalhadores ativos fi-
nanciam a aposentadoria 
de trabalhadores inativos já 
aposentados ou os pensio-
nistas.

Aprovado PL que devolve quase R$ 50 bi na conta de luz

A Câmara dos De-
putados aprovou 
nesta terça-feira o 

Projeto de Lei (PL) que es-
pecifica os procedimentos 
para a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) de-
volver ao consumidor, via 
tarifa de energia, os valo-
res de PIS e Cofins pagos a 
mais pelas distribuidoras. O 

texto já havia sido aprovado 
pelo Senado e vai à sanção 
presidencial.

Segundo a Aneel, a co-
brança indevida alcançou 
R$ 60 bilhões. Estima-se 
que cerca de R$ 13 bilhões 
já teriam sido devolvidos 
aos consumidores por al-
gumas distribuidoras a par-
tir de descontos médios de 

5% nas contas de energia. 
Restariam, ao menos, R$ 47 
bilhões.

Segundo a proposta 
(Projeto de Lei 1280/22, 
do Senado), a Aneel de-
verá realizar revisão tari-
fária extraordinária neste 
ano, quando os valores a 
devolver vierem de deci-
sões judiciais anteriores 

à vigência da futura lei, o 
que abrange praticamente 
todas elas.

Apenas duas distribuido-
ras não entraram com ação. 
Essa revisão extraordinária 
será aplicada ainda às distri-
buidoras de energia elétrica 
com processos tarifários 
homologados a partir de ja-
neiro de 2022.
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Barraginhas
Uma solução ambiental, relacionada à obtenção de 

água para viabilizar a produção agropecuária, sem 
apresentar custos daqueles que proíbem qualquer projeto, 
está configurada com as barraginhas, como se tornou co-
nhecida a prática.

Concebidas nos anos 1990 pelo engenheiro agrônomo 
Luciano Cordoval de Barros, com experiência internacio-
nal no México e em Israel, as barraginhas correspondem 
a um conjunto de bacias que armazenam água de chuvas, 
além de se prestarem a outros fins, como o de prevenir 
a erosão dos solos. Implantadas inicialmente na região de 
Sete Lagoas (MG), com os bons resultados, atravessaram 
cercas e fronteiras e são encontradas em mais de 15 Unida-
des da Federação.

Como se fosse um mantra, Luciano sintetiza o sentido das 
barraginhas da seguinte forma: segura a chuva onde ela cai.

As bacias que formam cada barraginha, instrumento de pre-
venção permanente, geralmente, têm de 16m a 30m de diâmetro, 
1,50m a 1,80m de profundidade e tomam 4 horas para serem 
construídas, em terrenos com no máximo 16º de inclinação.

Parece ponta de tecnologia. É tecnologia de ponta, po-
rém. E coleciona casos de sucesso.

WEF 2022: ventos frios
O Fórum Econômico Mundial (WEF), farrancho realizado 

tradicionalmente no mês de janeiro, em Davos (Suíça), ofere-
ce petiscos aos participantes. Um deles é a realização de uma 
pesquisa que apura o estado de ânimo dos quase mil líderes 
governamentais, empresariais, acadêmicos etc. de quase todo 
o mundo. Em comum, todos representam os segmentos mais 
favorecidos. Podemos chamar a pesquisa de “o risco dos ricos”, 
sendo os riscos elencados segundo opinião dos participantes.

Desta vez, a biruta indica que os ventos estão frios. Somente 
10% dos entrevistados acreditam que a retomada da economia 
vai acelerar dentro dos próximos três anos. No curto prazo, o 
que figura como a maior preocupação é a mudança climática.

Em sentido mais amplo, sobre as condições do mun-
do, somente um em cada sete está otimista. Os três riscos 
maiores para este público são as mudanças climáticas, a 
economia e a coesão social. Seguem crises de subsistência e 
a deterioração da saúde mental.

Ademais, novas classificações de áreas de risco emergen-
tes, na segurança cibernética, transição climática desorde-
nada, pressões migratórias e competição no espaço.

Participam da realização e elaboração deste relatório a 
Zurich, a Marsh McLennan e o SK Group, da Coreia do 
Sul, e ainda as universidades de Oxford e Pensilvânia e a 
Universidade Nacional de Cingapura.

Deu na Coluna  
Empresa-Cidadã de 25/1/2012

(“Fórum Social Temático”)
– Começou nesta terça-feira mais uma edição do Fórum 

Social Mundial, criado em 2001. Realizado no Rio Grande 
do Sul, em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo 
Hamburgo, o Fórum Social Temático Crise Capitalista, Jus-
tiça Social e Ambiental será aberto com uma marcha em 
Porto Alegre. Este é um dos desdobramentos do Fórum 
Social Mundial previstos para este ano, que gerará propos-
tas para levar à Cúpula dos Povos da RIO+20, encontro 
simultâneo à Conferência de Cúpula da ONU.

– Um dos debates que atravessa o Fórum e remete ao lema 
original, Outro Mundo é Possível, é sobre o alcance de con-
ceitos como o da economia verde, incluído nos postulados de 
uma sociedade capitalista, em oposição a expressões de uma 
economia não capitalista, como o da economia solidária.

– Desde 2001, a ditadura neoliberal, que teria imposto até 
mesmo o fim da História, caiu do muro com a crise iniciada 
em 2008, com extensões cada vez mais danosas. As forças re-
agentes, originadas a partir da realização do primeiro fórum, 
descortinam um cenário de avanços quanto à possibilidade de 
transformações, com atores expressivos de oposição capitalis-
ta, como os movimentos Occupy Wall Street, Primavera Ára-
be e as mobilizações europeias dos indignados.

– Na América Latina, a Via Campesina, os quilombolas e os 
indígenas, entre outros, foram capazes de gerar mobilizações e 
conquistas, como o movimento A Guerra pela Água e a Con-
ferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático 
y los Derechos de la Madre Tierra, ambos em Cochabamba 
(Bolívia), resultando da conferência a Declaração de Direitos 
da Mãe Terra.

– Como mobilização para convergir para a Rio+20, o 
Fórum Social Temático tem tudo para ser bem sucedido na 
construção de uma pauta comum destes movimentos, para 
fazer valer uma das propostas do desenvolvimento susten-
tável, como definido no relatório Nosso Futuro Comum, 
de 1987 e que será reelaborado na RIO+20, de rever o pro-
cesso internacional de tomada de decisões.

Produção e vendas de 
veículos crescem em maio
Aos poucos a produ-

ção de autoveículos 
vai se recuperando 

das restrições impostas pela 
crise global dos semicondu-
tores. Mesmo com paradas 
pontuais em algumas fábri-
cas, o volume total produ-
zido em maio pela primeira 
vez no ano superou a marca 
de 200 mil unidades, fei-
to que não ocorria desde 
dezembro passado. Foram 
205,9 mil unidades produzi-
das no mês, crescimento de 

10,7% sobre abril.
Também pela primeira 

vez em 2022 houve cresci-
mento sobre o mesmo mês 
do ano anterior, de 6,8% – 
coincidentemente, foi em 
maio do ano passado que 
a falta de componentes ele-
trônicos começou a gerar 
os primeiros impactos rele-
vantes no setor automotivo 
brasileiro.

Com produção em alta e 
mais dias úteis, maio tam-
bém registrou bons resulta-

dos nas vendas ao mercado 
interno, com crescimento 
pelo quarto mês consecuti-
vo, de acordo com o balan-
ço da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). 
Os 187,1 mil autoveículos 
licenciados representaram 
uma elevação de 27% sobre 
abril, quase empatando com 
o resultado de maio de 2021 
(27,9%). A média diária de 
8,5 mil unidades foi a maior 
do ano, crescendo 10% em 

relação a abril.
As exportações de 46,1 

mil unidades em maio sig-
nificaram alta de 2,8% so-
bre o mês anterior e de 
24,6% sobre maio de 2021. 
No acumulado do ano, já 
se exportou 19,4% a mais 
em unidades que em 2021, 
e 27% a mais em valores, 
graças ao bom desempenho 
dos produtos brasileiros em 
mercados como Colômbia 
e Chile, entre outros países 
da América Latina. 

Já transações com carros usados aumentam 25%

Segundo dados da 
Federação Nacional 
da Distribuição de 

Veículos Automotores (Fe-
nabrave), as transações de 
veículos usados apresenta-
ram evolução de quase 25% 
em maio, o que fez com 
que o volume comerciali-
zado atingisse a marca de 
1.174.499 unidades, melhor 
resultado de 2022 até o mo-
mento.

“O aumento percentual 
das transações de veículos 
usados, em maio, ficou pró-
ximo da alta na venda de 
novos (25%), o que é natu-
ral, já que muitos usados são 
ofertados como entrada na 
compra de um zero km. Na 
comparação com o mesmo 
mês de 2021, no entanto, as 
transações de usados apre-
sentaram queda de 11,4% 
e, no acumulado dos cinco 
primeiros meses de 2022, 
a queda foi de pouco mais 
de 19%, talvez por conta da 
maior restrição e custo do 
crédito. Mas, já há sinais de 

que, aos poucos, o mercado 
possa se estabilizar”, afirma 
Andreta Jr., presidente da 
Fenabrave.

As transações de auto-
móveis e comerciais leves 
cresceram 25,8%, totalizan-
do quase 850 mil unidades 
transacionadas em maio de 
2022, mas tiveram queda 
de 20,86% no acumulado 
do ano. Os modelos com 
até três anos de fabricação 
corresponderam a 11,1% 
do total comercializado no 
mês. No acumulado dos 
cinco primeiros meses do 
ano, a participação desses 
veículos foi de 11,8%.

A comercialização de ca-
minhões usados teve, em 
maio, o segundo maior cres-
cimento de todo o setor, to-
talizando 29.960 unidades 
comercializadas (30,53%), 
enquanto o segmento de 
implementos rodoviários 
registrou a maior alta per-
centual do mês, entre todos 
os segmentos, com aumen-
to de quase 31%. Ambos 

os segmentos, no entanto, 
continuam apresentando 
queda no acumulado dos 
cinco primeiros meses do 
ano, na comparação com 
o mesmo período de 2021, 
sendo queda de 24,29%, pa-
ra caminhões, e de 23,74% 
para implementos rodoviá-
rios usados.

As vendas de ônibus 
usados foram as únicas a 
manter resultado positivo, 
tanto em maio, isoladamen-
te, quanto no acumulado 
do ano, com elevações de 
24,76% e 7,68%, respecti-
vamente.

A transação de motoci-
cletas usadas teve evolução 
positiva em maio (21,5%), 
mas, no acumulado do ano, 
o segmento segue com que-
da de 12,5% nas transa-
ções sobre igual período de 
2021, um resultado melhor 
do que o do setor em geral, 
em função da alta demanda 
registrada no segmento.

Já relatório da Federação 
Nacional das Associações 

dos Revendedores de Veí-
culos Automotores (Fenau-
to) apontou que o resultado 
das vendas de veículos se-
minovos e usados durante 
o mês de maio teve cres-
cimento foi de 24,9% em 
relação às vendas de abril, 
chegando a um total de 
1.173.293 de unidades con-
tra 939.182 no quarto mês 
do ano. A entidade também 
registrou um resultado po-
sitivo de 2,2% na média diá-
ria de vendas em maio.

Apesar do expressivo 
resultado acumulado de 
4.879.357 veículos vendidos 
neste ano, o número ainda é 
19,1% inferior ao registrado 
no mesmo período de 2021 
(6.030.983 unidades).

Para o presidente da en-
tidade, Enilson Sales, “a ex-
pectativa da Fenauto, até o 
final do primeiro semestre 
deste ano, é o de um equi-
líbrio ou de uma lenta recu-
peração sem grandes oscila-
ções nas vendas, tanto para 
baixo quanto para cima.”

Aluguéis residenciais sobem 0,59% em maio

O Índice de Varia-
ção de Aluguéis 
R e s i d e n c i a i s 

(Ivar), calculado pela Fun-
dação Getulio Vargas, re-
gistrou alta de 0,59% em 
maio deste ano. A taxa é in-
ferior ao 0,82% observado 
no mês anterior. Segundo 
a FGV, o índice acumula 
variação de 8,83% em 12 
meses, a maior taxa desde o 
início da série histórica, em 
janeiro de 2019.

Em maio, a única cida-
de a apresentar queda na 
variação média do aluguel 
residencial foi São Paulo 
(-0,26%). No mês anterior, 
a capital paulista havia tido 
inflação de 1,27%.

As outras três cidades 
apresentaram inflação em 
maio e taxas mais altas do 
que as observadas no mês 
anterior: Rio de Janeiro 
(1,31% em maio ante uma 
taxa de 0,31% no mês an-
terior), Belo Horizon-
te (1,97% em maio ante 
-0,07% em abril) e Porto 
Alegre (0,87% em maio an-
te 0,82% em abril).

Na variação anual, três 
das quatro cidades tive-
ram alta na taxa de infla-
ção de abril para maio: Rio 

de Janeiro (de 8,70% para 
10,33%), Belo Horizonte 
(de 14,87% para 15,96%) 
e Porto Alegre (de 7,17% 
para 8,06%). Em São Paulo, 
a taxa caiu de 6,54% para 
6,49%.

No Rio, estudo da Apsa 
mostra que o aluguel resi-
dencial na cidade voltou a 
crescer em abril, com au-
mento médio de 4,19%, e 
valor de R$ 31,30 por me-
tro quadrado. Ou seja, um 
imóvel de 100 m² tem o alu-
guel de R$ 3.130, em média. 
Desde dezembro de 2021, o 
aluguel médio vinha caindo. 
Mas o recente aumento ain-
da é menor do que a queda 
de 10,37% verificada com 
relação ao aluguel médio de 
janeiro.

Nos 17 grandes bairros da 
cidade, o levantamento re-
vela que de março para abril 
apenas três bairros tiveram 
queda nos preços anuncia-
dos para novas locações. 
Todos os demais aumenta-
ram entre 1,63% (Catete) 
e 16,31% (Rio Comprido). 
Além desse, as maiores altas 
foram nos bairros Flamen-
go (8,23%), Leblon (7,05%) 
e Maracanã (5,92%), Laran-
jeiras (4,43%) e Copacaba-

na (3,55%).
De abril de 2021 pa-

ra abril de 2022, entre os 
principais bairros, todos 
aumentaram, variando de 
0,06% (Méier) a 30,4 % 
(Barra da Tijuca). Outros 
bairros que tiveram aumen-
to mais acentuados nos seus 
aluguéis no último ano fo-
ram Leblon (29,07%), Ipa-
nema (22,28%), Recreio 
(18,47%), Rio Comprido 
(18,96%), Copacabana 
(17,43%), Leme (12,20%) e 
Catete (11,29%). Já outros 
importantes bairros fica-
ram mais abaixo da inflação 
acumulada nos últimos 12 
meses. O Índice de Preços 
ao Consumidor (IPCA) até 
abril é de 12,13%. São eles: 
Laranjeiras (6,8%), Maraca-
nã (6,83%), Grajau (6,7%), 
Botafogo (4,25%), Flamen-
go (3,82%), Tijuca (2,15%) 
e Vila Isabel (1,15%).

Com esses reajustes de 
abril, alguns alugueis atin-
gem valores recordes nos 
últimos 18 meses, como 
Ipanema (R$ 75,84/ m²) 
e Leblon (R$ 75,03). Já a 
Barra da Tijuca chega a R$ 
49,22, mas vem mantendo a 
média iniciada em novem-
bro de 2021. O Leme apa-

rece em quarto lugar, com o 
valor médio do metro qua-
drado em R$ 43,50, maior 
valor recente também. Em 
seguida estão: Copacaba-
na (R$ 41,44), Botafogo 
(R$ 40,71), Flamengo (R$ 
39,98), Catete (R$ 39,24), 
Laranjeiras (R$ 35,82), Re-
creio (R$ 35,02), Centro 
(R$ 27,47), Maracanã (R$ 
25,03), Tijuca (R$ 24,74), 
Rio Comprido (R$ 22,96), 
Grajaú (R$ 22,28), Vila Isa-
bel (R$ 21,95) e Meier (R$ 
18,07).

A quantidade de imóveis 
vazios à espera de um in-
quilino, baixou para 14,4%, 
chegando quase ao nível 
pré-pandemia, que era de 
13%. É uma boa recupe-
ração diante da taxa média 
de 20% que perdurou por 
quase toda a pandemia. A 
taxa da Zona Norte ainda é 
a mais alta, em 25,1%. Ou 
seja, um a cada quatro imó-
veis está desocupado. Na 
Barra e adjacências, a taxa 
tem 8 pontos a menor que 
a de três meses atrás, em 
6,9%. A Zona Sul tem va-
cância de 9,7%, chegando 
à taxa ideal, que deve ser 
entre 8 e 10%. Na Tijuca, a 
taxa é de 13,9%.
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COZANI RJ INFRAESTRUTURA
E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 36.012.579/0001-50 - NIRE 33.300.333.291
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de abril de 2022

1. Data e Local e Hora: Em 20 de abril de 2022, às 11h:00min, na sede da Cozani 
RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A., na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, nº 71, sala 201/801, 
Centro, CEP 20.230-070 (“Companhia”). 2. Presença: TIM S.A., sociedade por 
ações de capital aberto devidamente constituída e existente segundo as leis da 
República Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 001, 
Salas 501 a 1208, Barra da Tijuca, CEP 22775-057, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o 
nº 02.421.421/0001-11, neste ato devidamente representada na forma do seu 
Estatuto Social pelos seus representantes legais abaixo assinados, acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação e 
Publicações: (i) Dispensada a convocação em razão da presença de acionista 
que representa a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do 
artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada de tempos em tempos (“Lei das Sociedades por Ações”); e (ii) 
dispensada a publicação do aviso de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades 
por Ações, conforme faculdade prevista no seu parágrafo 4º. 4. Mesa: Jaques 
Horn, Presidente; e Simone Paulino de Barros, Secretária. 5. Ordem do Dia: (i) 
Deliberar sobre a eleição da diretoria estatutária da Companhia; (ii) Deliberar 
sobre a celebração de determinados contratos pela Companhia (“Contratos de 
Fechamento”); (iii) Ratificar a contratação de Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital (“AFAC”) nos termos de Instrumento Particular de AFAC 
celebrado nesta data entre a TIM S.A. e a Companhia; (iv) Deliberar sobre o 
aumento do capital social da Companhia mediante a conversão, de crédito para 
capital, do AFAC celebrado entre a TIM S.A. e a Companhia; e (v) Deliberar 
sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companha. 6. 
Deliberações: Em primeiro lugar, o acionista aprovou a lavratura da presente 
ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das 
Sociedades por Ações. Posteriormente, após exame dos itens da ordem do dia, 
o acionista aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes 
matérias: (i) Renúncia dos Atuais Diretores da Companhia: Consignar as 
renúncias, a partir da presente data, dos atuais Diretores da Companhia, quais 
sejam, os Srs. (a) Rodrigo Modesto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº 12.754-381, expedida pela SSP/SP, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 116.437.828-78; (b) Cristiane Barretto Sales, 
brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de 
identidade nº 2714796, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/ME sob o nº 
405.908.015-20; e (c) Rogério Takayanagi, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº 38.443.688-2, expedida pela SSP/SP, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 645.463.651-87, todos com endereço comercial na 
Rua Humberto de Campos, nº 425, 8º andar, Leblon, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, conforme termos de renúncia apresentados 
nesta data. Eleição de Novos Diretores da Sociedade: Ato contínuo, eleger os 
seguintes novos Diretores da Companhia, os Srs. (a) ALBERTO MARIO 
GRISELLI, italiano, casado, bacharel em engenharia, portador do documento 
de identidade RNM nº V354056-O,emitido pela CGPI/DIREX/PF em 31/01/2021, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 058.431.817-07, para o cargo de Diretor Presidente; 
(b) CAMILLE LOYO FARIA, brasileira, casada, engenheira química, portadora 
do documento de identidade nº 08.046.038-9, expedido pelo DETRAN/RJ em 
22/08/2013, inscrita no CPF/ME sob o nº 016.748.137-16, para o cargo de 
Diretora sem designação específica; (c) LEONARDO DE CARVALHO 
CAPDEVILLE, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do documento 
de identidade nº 83.403-6, expedido pela SSP/ES em 27/08/1986, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 015.358.317-74, para o cargo de Diretor sem designação 
específica; (d) BRUNO MUTZENBECHER GENTIL, brasileiro casado, bacharel 
em administração de empresas, portador do documento de identidade nº 
07.212.618-8, expedido pelo IFP/RJ em 10/09/1998, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 001.330.367-82, para o cargo de Diretor sem designação específica; (e) 
MARIO GIRASOLE, brasileiro naturalizado, divorciado, bacharel em ciências 
econômicas, portador do documento de identidade nº 32.859.384-3, expedido 
pelo DETRAN/RJ em 20/12/2016, inscrito no CPF/ME sob o nº 059.292.237-50, 
para o cargo de Diretor sem designação específica; (f) JAQUES HORN, 
brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 70.654, 
expedido pela OAB/RJ em 08/05/2009, inscrito no CPF/ME sob o nº 846.062.237-
15, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (g) MARIA 
ANTONIETTA RUSSO, italiana, casada, bacharel em psicologia, portadora do 
documento de identidade RNM nº V411242M, expedido pela CGPI/DIREX/PF-
RJ em 19/06/2021, inscrita no CPF/ME sob o nº 059.696.447-14, para o cargo 
de Diretora sem designação específica, todos com domicílio na Av. João Cabral 
de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os quais, mediante a apresentação de 
declaração e celebração dos respectivos termos de posse, apresentados nesta 
data, ficam eleitos para um mandato de 3 (três) anos, assumindo os respectivos 
cargos a partir de 20 de abril de 2022.  Em relação à eleição da Sra. Maria 
Antonietta Russo, registra-se que a sua posse e exercício do cargo ficam 
condicionados ao deferimento, pela Coordenação Geral de Imigração Laboral 
do Ministério da Justiça e Segurança Pública - CGIL/MJSP, do processo de 
concomitância, nos termos da legislação em vigor, ocasião em que lhe será 
outorgada todos os poderes necessários. Uma vez concedida a referida 
concomitância, a Sra. Maria Antonietta Russo apresentará o termo de posse e 
demais documentos, devidamente assinados, dentro do prazo legal. Os 
Diretores ora eleitos renunciam, para todos os fins de direito, à remuneração a 
que fariam jus nos termos da legislação Brasileira em função do desempenho 
das funções atinentes aos cargos ora assumidos. (ii) Autorização para 
celebração de Contratos do Fechamento: Autorizar os Diretores ora eleitos a 
celebrarem, na presente data, na qualidade de representantes legais da 
Companhia, os seguintes instrumentos contratuais (a) Instrumento Particular 
de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) entre a TIM S.A. e a 
Companhia, no montante de R$ 250.722.617,65 (duzentos e cinquenta milhões, 
setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco 
centavos), conforme previsto no item (iii) abaixo; (b) Contrato de Prestação de 
Serviços de Transição entre a Companhia e Oi S.A. – Em Recuperação 
Judicial, sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 76.535.764/0001-43, com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do 
Lavradio, nº 71, 2º andar, Centro, CEP 20230-070 (“Oi S.A.”); (c) Contrato de 
Fornecimento de Capacidade de Transmissão de Sinais de Telecomunicações 
em Regime de Exploração Industrial entre, de um lado, a Companhia e, de outro 
lado, a Oi S.A. e a Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A., sociedade 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.041.460/0001-93, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, 27º andar, 
conjunto 2701; e (d) Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura entre a 
Companhia e Oi S.A. (iii) Ratificação do AFAC: Ratificar a contratação de AFAC 
celebrada nesta data entre a TIM S.A. e a Companhia, no montante de R$ 
250.722.617,65 (duzentos e cinquenta milhões, setecentos e vinte e dois mil, 
seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), devidamente 
registrado na escrituração contábil da Companhia, decorrente do pagamento 
feito pela TIM S.A., por conta e ordem da Companhia, à Oi S.A., com o objetivo 
de viabilizar, a pedido da Companhia, o cumprimento das obrigações de 
pagamento da Companhia previstas no Contrato de Prestação de Serviços de 
Transição celebrado na presente data entre Oi S.A. e a Companhia. (iv) 
Aumento do Capital Social da Companhia: Ato contínuo, aprovar o aumento do 
capital social da Companhia dos atuais R$ 2.743.166.625,24 (dois bilhões, 
setecentos e quarenta e três milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e 
vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) para R$ 2.993.889.242,89 (dois 
bilhões, novecentos e noventa e três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, 
duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), portanto com um 
aumento efetivo de R$ 250.722.617,65 (duzentos e cinquenta milhões, 
setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco 
centavos), mediante a emissão, pela Companhia, de 250.722.617 (duzentas e 
cinquenta milhões, setecentas e vinte e duas mil, seiscentas e dezessete) 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às 
ações existentes, ao preço de emissão aproximado de R$ 1,00 (um real) por 
ação, fixado nos termos do Artigo 170, §1º da Lei das Sociedades por Ações. O 
aumento de capital ora aprovado foi totalmente subscrito pela TIM S.A., 
conforme Boletim de Subscrição que integra esta ata como Anexo I e 
integralizado, no ato da subscrição, mediante a conversão, de crédito para 
capital, do AFAC detido pela TIM S.A. contra a Companhia, devidamente 
registrado na escrituração contábil da Companhia e ratificado nos termos do 
item (iii) acima, no mesmo montante do valor objeto do aumento de capital 
deliberado. Em decorrência da deliberação acima, o caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Sociedade é alterado e passa a vigorar com a seguinte e 
nova redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, nesta data, plenamente 
subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, é de R$ 
2.993.889.242,89 (dois bilhões, novecentos e noventa e três milhões, oitocentos 
e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), 
dividido em 3.002.871.878 (três bilhões, duas milhões, oitocentas e setenta e 
uma mil, oitocentas e setenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal.” (v) Reforma e Consolidação do Estatuto Social: Em virtude das 
deliberações acima e demais ajustes e adaptações aprovados na presente data 
pelos acionistas, foi aprovada a reforma e consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, conforme os termos do Estatuto Social consolidado que integra 
esta ata como Anexo II. Fica a administração da Companhia desde já autorizada, 
nos termos do Estatuto Social e da legislação vigente, a praticar todos os atos e 
assinar todos os documentos que forem necessários para a realização dos atos 
ora aprovados. 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos 
os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual, após lida e julgada adequada, foi 
aprovada e assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas. Presidente: 
Jaques Horn; Secretária: Simone Paulino de Barros. Acionista presente: TIM 
S.A., acima qualificada, por seus representantes legais, conforme Livro de 
Presença de Acionistas da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel 
da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022. 
SIMONE PAULINO DE BARROS - Secretária da Mesa.
Anexo I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO. 1. Emissora: COZANI RJ 
INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., sociedade 
anônima de capital fechado, devidamente constituída e existente segundo as 
leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, nº 71, sala 201/801, Centro, 
CEP 20.230-070, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 36.012.579/0001-50 e inscrita 
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob NIRE nº 
33.300.333.291 (“Companhia”). 2. Características da Emissão: Emissão de 
250.722.617 (duzentas e cinquenta milhões, setecentas e vinte e duas mil, 
seiscentas e dezessete) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem 

valor nominal, em tudo idênticas às ações previamente existentes, ao preço de 
emissão de aproximadamente R$ 1,00 (um real) por ação, fixado nos termos do 
Artigo 170, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada 
de tempos em tempos, a “Lei das Sociedades por Ações”), conforme aprovado 
na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data. 3. Subscritor: TIM 
S.A., sociedade por ações de capital aberto devidamente constituída e existente 
segundo as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 
850, Bloco 001, Salas 501 a 1208, Barra da Tijuca, CEP 22775-057, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 02.421.421/0001-11, neste ato devidamente representada 
na forma do seu Estatuto Social pelos seus representantes legais abaixo 
assinados. 4. Ações Subscritas: 250.722.617 (duzentas e cinquenta milhões, 
setecentas e vinte e duas mil, seiscentas e dezessete) novas ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações previamente 
existentes, representando a totalidade das ações emitidas na presente data. 5. 
Preço de Emissão por Ação: Preço de emissão aproximado de R$ 1,00 (um 
real) por ação, fixado nos termos do Artigo 170, §1º da Lei das Sociedades 
por Ações. 6. Valor Total Subscrito: O valor total subscrito corresponde a R$ 
250.722.617,65 (duzentos e cinquenta milhões, setecentos e vinte e dois mil, 
seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos). 7. Condições e 
Integralização: As ações subscritas deverão ser integralizadas mediante a 
capitalização, através da conversão, de crédito para capital, de Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) realizado nesta data pela TIM S.A. 
para a Companhia no montante de R$ 250.722.617,65 (duzentos e cinquenta 
milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta 
e cinco centavos). Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022. Acionista Subscritor: 
TIM S.A. - Por: Camille Loyo Faria - Cargo: Diretora Financeira e Diretora de 
Relações com Investidores; Por: Leonardo de Carvalho Capdeville - Cargo: 
Chief Technology Information Officer.
Anexo II - ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I - DAS CARACTERÍSTICAS DA 
COMPANHIA. Art. 1º - A Cozani RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações 
S.A. é uma sociedade por ações, que se rege pelo presente Estatuto e pela 
legislação aplicável. Art. 2º - A Companhia tem por objeto: (a) a prestação de 
serviços de telecomunicações, no Brasil e no exterior, especialmente, Serviço 
Móvel Pessoal – SMP – e Serviço de Comunicação Multimídia – SCM; (b) a 
cessão onerosa de meios de redes de telecomunicações; (c) a prestação de 
serviços de manutenção e instalação de infraestrutura e rede e locação de 
meios físicos, inclusive para colocação de equipamentos; (d) o comércio 
varejista e atacadista especializado de bens e/ou serviços, próprios e de 
terceiros, de equipamentos de telecomunicações, comunicação, informática e 
outros, por qualquer meio, inclusive mediante a exploração de quaisquer canais 
de vendas físicos e/ou remotos, tais como lojas próprias e de terceiros, porta a 
porta, telefone (telemarketing) e internet; (e) a representação, intermediação e 
agenciamento do fornecimento de bens e serviços, bem como a importação, 
exportação e comercialização de bens e equipamentos relacionados ao 
implemento de seus objetivos; (f) a atuação como representante ou estipulante 
de seguros, de forma não concomitante; (g) a promoção, comercialização e 
distribuição de produtos securitários em geral de terceiros; (h) a prestação de 
serviços de faturamento, arrecadação e repasse de valores relacionados a 
serviços em geral prestados por terceiros; (i) a prestação de serviços de 
promoção e marketing; (j) a criação, comercialização e transmissão de 
publicidade e propaganda através da internet; (k) a prestação de serviços de 
integração de soluções e automação na área de informática, assessoria e 
consultoria, assistência técnica, programação e desenvolvimento de programas 
de computador (softwares/aplicativos) customizáveis ou não, distribuição, 
licenciamento e cessão de direito de uso de programas de computador 
(softwares/aplicativos), implantação, suporte e manutenção de programas de 
computador, elaboração de projetos, planejamento e outras atividades conexas; 
(l) a prestação de serviços de valor adicionado; (m) a prestação de serviços em 
geral; (n) a importação e exportação relacionadas às atividades desenvolvidas 
pela Companhia; (o) a representação de outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, por conta própria ou de terceiros; (p) a participação no capital 
social de outras sociedades, comerciais ou civis, como sócio, acionista ou 
quotista; e (q) o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto 
social. Art. 3º - A Companhia tem sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, cabendo à Diretoria fixar o endereço da sede social dentro de tal 
localidade, bem como criar, alterar e extinguir filiais, agências, sucursais, 
escritórios, departamentos e representações em qualquer parte do território 
nacional, observado o disposto no artigo 17, inciso IX. Art. 4º - O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL. 
Art. 5º - O capital social da Companhia, nesta data, plenamente subscrito e 
integralizado em bens e moeda corrente nacional, é de R$ 2.993.889.242,89 
(dois bilhões, novecentos e noventa e três milhões, oitocentos e oitenta e nove 
mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), dividido em 
3.002.871.878 (três bilhões, duas milhões, oitocentas e setenta e uma mil, 
oitocentas e setenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal. Parágrafo Único - A cada ação ordinária corresponde o direito a um 
voto nas deliberações da Assembleia Geral. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA 
GERAL. Art. 6º - A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia, com 
poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social e 
tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento 
da Companhia. Art. 7º - Além das atribuições previstas em lei, compete 
privativamente à Assembleia Geral: I. reformar o Estatuto Social; II. autorizar a 
emissão de debêntures conversíveis ou não em ações ou vendê-las, se em 
tesouraria, bem como autorizar a venda de debêntures conversíveis em ações 
de sua titularidade de emissão de empresas controladas; III. deliberar sobre a 
alteração do dividendo mínimo obrigatório; IV. deliberar sobre a participação da 
Companhia em grupo de sociedades; V. deliberar sobre a criação de partes 
beneficiárias; VI. deliberar sobre proposta de distribuição de dividendos ou de 
pagamento de juros sobre o capital que seja superior a 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido da Companhia; VII. deliberar sobre a avaliação de bens 
com que o acionista concorrer para a formação do capital social; VIII. deliberar 
sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua 
dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; IX. 
suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigações 
impostas pela lei ou pelo Estatuto; X. eleger ou destituir, a qualquer tempo, os 
membros e respectivos suplentes da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando em 
funcionamento; XI. fixar e ratear a remuneração, global ou individual, dos 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando em funcionamento; XII. 
tomar e aprovar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre 
as demonstrações financeiras por eles apresentadas; XIII. deliberar sobre 
promoção de ação de responsabilidade civil a ser movida pela Companhia 
contra os administradores, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio, na 
conformidade do disposto no artigo 159 da Lei nº 6.404/76; XIV. deliberar sobre 
o aumento do capital social; XV. deliberar sobre a emissão de quaisquer valores 
mobiliários no País ou no exterior; XVI. aprovar previamente a celebração de 
quaisquer contratos de longo prazo entre a Companhia ou suas controladas, de 
um lado, e o acionista controlador ou sociedades controladas, coligadas, 
sujeitas a controle comum ou controladoras deste último, ou que de outra forma 
constituam partes relacionadas à Companhia, de outro lado, salvo quando os 
contratos obedecerem a cláusulas uniformes; XVII. deliberar sobre a criação de 
nova classe de ações preferenciais ou aumento de classe existente, sem 
guardar proporção com as demais espécies e classes; XVIII. deliberar sobre a 
alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização 
de uma ou mais classes de ações preferenciais; XIX. autorizar a celebração de 
contratos de prestação de serviços de gerência, inclusive assistência técnica, 
com entidades estrangeiras vinculadas aos acionistas controladores; XX. fixar 
a política geral dos negócios da Companhia e acompanhar sua execução; XXI. 
aprovar o orçamento anual da Companhia, a forma de sua execução e o plano 
anual de metas e estratégia de negócios da Companhia para o período de 
vigência do orçamento; XXII. autorizar a aquisição de ações de emissão da 
Companhia, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e 
posterior alienação; XXIII. autorizar a emissão de notas promissórias comerciais 
(“commercial papers”); XXIV. aprovar e definir os termos e condições de 
quaisquer emissões de ações e bônus de subscrição; XXV. deliberar sobre a 
emissão de quaisquer valores mobiliários no País ou no exterior; XXVI. aprovar, 
mediante proposta da Diretoria, a indicação ou destituição de titular de auditoria 
interna; XXVII. escolher, destituir e decidir a remuneração dos auditores 
independentes; XXVIII. fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, 
examinar, a qualquer tempo, os livros da Companhia, solicitar informações 
sobre contratos celebrados ou em vias de celebração ou sobre quaisquer outros 
atos; XXX. aprovar o aumento de participação em sociedades controladas ou 
coligadas, no país ou no exterior, a constituição de subsidiárias integrais da 
Companhia, a participação da Companhia no capital de outras empresas, no 
país ou no exterior, e a alienação, total ou parcial, dessa participação; XXXI. 
estabelecer as alçadas da Diretoria para a aquisição, alienação ou oneração de 
bens integrantes do ativo permanente, prestação de garantias em geral, 
celebração de contratos, realização de investimentos e desinvestimentos no 
capital de outras sociedades, renúncia de direitos e transações, contratação de 
empréstimos, financiamentos ou outras operações que impliquem em 
endividamento da Companhia ou suas controladas, contratação de 
arrendamentos mercantis, emissão de notas promissórias e autorização da 
prática de atos gratuitos pela Companhia ou suas controladas, em favor de seus 
empregados e/ou da comunidade; XXXII. aprovar a realização de qualquer das 
operações indicadas no inciso anterior em montante superior à alçada da 
Diretoria; XXXIII. autorizar investimentos em novos negócios ou a criação de 
subsidiária; XXXIV. autorizar a Companhia a celebrar, alterar ou rescindir 
acordo de acionistas; XXXV. desempenhar quaisquer outras funções ou 
deliberar sobre quaisquer outros assuntos que não sejam da competência da 
Diretoria, tal como definido no presente Estatuto e expressamente na lei. 
Parágrafo 1º - As alçadas de Diretoria serão revisadas a cada exercício social, 
segundo as atribuições previstas neste artigo, sendo vedada a realização de 
alterações nas alçadas da Diretoria em intervalo inferior a seis meses. Parágrafo 
2º - Em quaisquer das hipóteses dos incisos XXXI deste artigo 7º, em que o valor 
do ato ou contrato for inferior a cinco milhões de reais (corrigidos anualmente 
pela variação do IGP-M, a partir de 10 de abril de 2007), aplica-se o disposto no 
artigo 19 do presente Estatuto, não sendo exigível deliberação colegiada da 
Diretoria. Art. 8º - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, cabendo 
ao seu Diretor Presidente consubstanciar o respectivo ato. Poderá, ainda, a 
Assembleia Geral ser convocada na forma prevista no Parágrafo Único do 
artigo 123 da Lei nº 6.404/76, conforme alterado. Art. 9º - A Assembleia Geral 
será instalada pelo Diretor Presidente da Companhia, que procederá à eleição 
da mesa Diretora, composta de um presidente e um secretário, escolhidos 
dentre os acionistas presentes. Na ausência ou impedimento do Diretor 
Presidente, a Assembleia poderá ser instalada por qualquer Diretor ou por 
procurador devidamente investido de poderes específicos para esse fim. Art. 
10 - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro 
próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que 
representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. 

Parágrafo 1º - A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, incluindo 
dissidências e protestos. Parágrafo 2º - Salvo deliberações em contrário da 
Assembleia, as atas serão publicadas com omissão das assinaturas dos 
acionistas. Art. 11 - Anualmente, nos quatro primeiros meses subsequentes ao 
término do exercício social, a Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 
para: I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras; II. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício e a distribuição de dividendos; e III. eleger os membros do Conselho 
Fiscal e, quando for o caso, os membros do Conselho de Administração. Art. 12 
- A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que os 
interesses da Companhia a exigirem. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA. Art. 13 - A Administração da Companhia será exercida pela 
Diretoria, que será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) 
membros, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais membros, Diretores 
sem designação específica, observado o disposto no Parágrafo Único adiante. 
Art. 14 - Os membros da Diretoria serão eleitos pela Assembleia Geral e terão 
mandato de 3 (três) exercícios anuais, admitindo-se a reeleição e considerando-
se exercício anual o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais 
Ordinárias. Parágrafo Único - Os Diretores tomam posse mediante termos 
lavrados no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria e deverão permanecer em 
seus cargos até a posse de seus sucessores. Art. 15 – Os membros da Diretoria 
estão dispensados de prestar caução para o exercício das suas funções, 
devendo cada um atuar segundo a respectiva competência estabelecida pelo 
presente Estatuto. Art. 16 - Em suas ausências e impedimentos, o Diretor 
Presidente será substituído por qualquer Diretor por ele designado. Parágrafo 
1º - Nos casos de faltas e impedimentos temporários do Presidente e do Diretor 
por ele designado, a Presidência será exercida por outro Diretor designado pelo 
Diretor ausente ou impedido que estiver, na forma do caput deste artigo, 
exercendo as referidas funções. Parágrafo 2º - Os demais membros da 
Diretoria serão substituídos, nas suas ausências e impedimentos temporários, 
por um outro Diretor indicado pela Diretoria. Parágrafo 3º - Na vacância do 
cargo de Diretor Presidente, e até que a Assembleia Geral delibere a respeito, 
as funções relativas ao respectivo cargo serão cumuladas por um Diretor 
designado pela Diretoria. Art. 17 - Compete à Diretoria como órgão colegiado: 
I. estabelecer políticas específicas e diretrizes decorrentes da orientação geral 
dos negócios fixada pela Assembleia Geral; II. elaborar o orçamento, a forma de 
sua execução e os planos gerais da Companhia, submetendo-os à aprovação 
da Assembleia Geral; III. apresentar periodicamente à Assembleia Geral a 
evolução geral dos negócios da Companhia; IV. submeter à Assembleia Geral 
proposta de indicação ou destituição de titular da auditoria interna; V. propor à 
Assembleia Geral a realização das operações relacionadas no artigo 7º, inciso 
XXXI, deste Estatuto Social, cujo valor ultrapasse a alçada da Diretoria; VI. 
apreciar o Balanço Geral e demais demonstrações financeiras e o Relatório 
Anual da Companhia, bem como a proposta de destinação de resultado 
submetendo-os ao Conselho Fiscal, aos Auditores Independentes e à 
Assembleia Geral; VII. apresentar proposta à Assembleia Geral do plano de 
cargos e salários, do regulamento de pessoal, do quadro de pessoal e do plano 
de benefícios e vantagens da Companhia; VIII. decidir sobre a operacionalização 
e a implementação de seus planos e programas relativos às atividades de 
treinamento e administração de recursos humanos; IX. decidir sobre o endereço 
da sede social, dentro da localidade prevista neste Estatuto Social, bem como 
criar, alterar e extinguir filiais, agências e sucursais, escritórios, departamentos 
e representações em qualquer parte do território nacional; X. submeter à 
Assembleia Geral a contratação de seguros de interesse da Companhia, cujo 
valor do objeto segurado seja igual ou superior à alçada da Diretoria; XI. 
apresentar à Assembleia Geral relatórios circunstanciados do andamento dos 
processos judiciais e administrativos de interesse da Companhia; XII. 
estabelecer, a partir dos limites de alçada fixados para a Diretoria, os limites de 
alçada ao longo da linha hierárquica da organização administrativa da 
sociedade; e XIII. deliberar sobre outros assuntos julgados como de competência 
coletiva da Diretoria, ou a ela atribuídos pela Assembleia Geral. Art. 18 - A 
Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. Parágrafo Único - O quórum de 
instalação das reuniões de Diretoria é o da maioria dos membros em exercício 
e as deliberações serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores 
presentes à reunião. Art. 19 - A Companhia será representada ativa e 
passivamente, em quaisquer atos que criem obrigações ou desonerem terceiros 
de obrigações para com a Companhia: (i) através da assinatura conjunta de 2 
(dois) Diretores; (ii) através da assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com um 
procurador, ou (iii) através da assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto, 
investidos de poderes específicos. Parágrafo 1º - A Companhia poderá ser 
representada por apenas um Diretor ou um procurador, este último devidamente 
mandatado na forma deste artigo, na prática dos seguintes atos: i. recebimento 
e quitação de valores devidos à e pela Companhia; ii. emissão, negociação, 
endosso e desconto de duplicatas relativas às suas vendas; iii. assinatura de 
correspondência que não crie obrigações para a Companhia; iv. representação 
da Companhia em Assembleias e reuniões de sócios de sociedades nas quais 
a Companhia detenha participação; v. representação da Companhia em juízo, 
exceto para a prática de atos que importem renúncia a direitos; e vi. prática de 
atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, 
sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, 
FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza. Parágrafo 
Segundo - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas 
por 2 (dois) Diretores em conjunto, definindo nos respectivos instrumentos, de 
forma precisa e completa, os poderes outorgados e o prazo de mandato, que, à 
exceção das procurações outorgadas a advogados para representar a 
Companhia em processos administrativos ou judiciais, não poderá ultrapassar 
1 (um) ano. Art. 20 - O Diretor Presidente determinará as funções específicas 
de cada um dos Diretores, observando os limites que lhe forem determinados 
pela Assembleia Geral. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL. Art. 21 - O 
Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da administração da Companhia, que 
funcionará em caráter não permanente. Art. 22 - O Conselho Fiscal será 
composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. 
Parágrafo 1º - Eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, os membros do 
Conselho Fiscal terão o mandato de 1 (um) exercício anual, assim considerado 
o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, 
podendo ser reeleitos e devendo permanecer em seus cargos até a posse de 
seus sucessores. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal, em sua 
primeira reunião, elegerão o seu Presidente, a quem caberá dar cumprimento 
às deliberações do órgão. Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal poderá solicitar à 
Companhia a designação de pessoal qualificado para secretariá-lo e prestar-
lhe apoio técnico. Art. 23 - Ao Conselho Fiscal, quando estiver em funcionamento, 
compete: I. fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos 
seus deveres legais e estatutários; II. opinar sobre o relatório anual da 
administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares 
que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; III. opinar 
sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à 
Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de 
debêntures ou outros títulos, planos de investimento ou orçamentos de capital, 
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; IV. 
denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências 
necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral 
os erros, fraudes ou crimes que descobrir e sugerir providências úteis à 
Companhia; V. convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da 
administração retardarem por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a 
extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na 
ordem do dia das assembleias as matérias que considerar necessárias; VI. 
analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações 
financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia; VII. examinar as 
demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e VIII. 
exercer as atribuições previstas em lei ou definidas pela Assembleia Geral, no 
caso de liquidação da Companhia. Art. 24 - O Conselho Fiscal, quando em 
funcionamento, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada trimestre e, 
extraordinariamente, quando necessário. Parágrafo 1º - As reuniões serão 
convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal ou por quaisquer 2 (dois) 
membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º – O quórum de instalação das 
reuniões do Conselho Fiscal é o da maioria dos membros em exercício e as 
deliberações serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Conselheiros 
presentes à reunião. Art. 25 - Em caso de vacância no cargo de membro do 
Conselho Fiscal, o respectivo suplente assumirá o cargo pelo tempo 
remanescente do mandato do Conselheiro substituído. Parágrafo 1º - Em suas 
ausências ou impedimentos temporários, o membro do Conselho Fiscal será 
substituído pelo seu suplente, especificamente para cada reunião. Parágrafo 
2º - Ocorrendo vacância na maioria dos cargos e não havendo suplentes, será 
convocada Assembleia Geral para eleger os substitutos. Parágrafo 3º - O 
suplente em exercício fará jus à remuneração do efetivo, no período em que 
ocorrer a substituição, contado mês a mês. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO 
SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Art. 26 - O exercício social 
coincide com o ano civil. Art. 27 - Juntamente com as demonstrações 
financeiras, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à 
Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a participação dos empregados nos 
lucros, e sobre a destinação do lucro líquido do exercício, na forma da legislação 
vigente. Parágrafo 1º - Dos lucros líquidos, 25% (vinte e cinco por cento) serão 
obrigatoriamente distribuídos como dividendos, na forma do disposto no artigo 
seguinte. Parágrafo 2º - À conta do lucro do exercício, de lucros acumulados ou 
de reservas de lucros, poderá a Assembleia Geral autorizar a distribuição de 
dividendos intermediários, observado o disposto no artigo 204 e seus parágrafos 
da Lei nº 6.404/76. Parágrafo 3º - A Companhia por, por deliberação da 
Assembleia Geral, observados os limites legais e conforme as determinações 
da Lei das Sociedades por Ações, atribuir participações a seus administradores 
e empregados. Parágrafo 4º - A Companhia pode, por deliberação da Diretoria, 
atribuir aos trabalhadores participação nos lucros ou resultados da empresa, na 
forma da Lei nº. 10.101/2000. Art. 28 - Os valores dos dividendos que são 
devidos aos acionistas, bem como quaisquer outros proventos, serão 
remunerados na forma que vier a ser deliberada pela Assembleia Geral, a partir 
da data do encerramento do exercício social até a data fixada para o seu efetivo 
pagamento. Parágrafo Único - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 
(três) anos reverterão em favor da Companhia. Art. 29 - A Companhia, por 
deliberação da Assembleia Geral, poderá pagar ou creditar juros sobre o capital 
próprio nos termos do artigo 9º, § 7º, da Lei nº 9.249, de 26.12.1995 e legislação 
e regulamentação pertinentes, até o limite dos dividendos mínimos obrigatórios 
de que trata o artigo 202, da Lei nº 6.404/76, os quais serão imputados a esses 
mesmos dividendos. CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA. Art. 30 
- A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por 
deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, e 
elegerá o liquidante, assim como elegerá os membros do Conselho Fiscal para 
funcionamento durante o período de liquidação. Jucerja nº 4861012, em 
26/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27 NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local : 29 de abril de 2022, às 17 horas, na sede social da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fran-
cisco Eugênio, n° 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Presença:
Compareceram à Assembleia: (i) acionista representando a totalidade do
capital social; (ii) Presidente da Companhia, Sr. Leonardo Remião Linden;
e (iii) o Sr. Francisco Carlos Ganzer, na qualidade de diretor e secretário,
tendo sido dispensada a presença do representante dos auditores inde-
pendentes, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/
76, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”). Publicações: Aviso aos Acionis-
tas: Dispensada a publicação tendo em vista a publicação dos documentos
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 no jornal “Monitor Mercantil”,
no dia 31 de março de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 289 de
referida Lei. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de editais,
na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76. Mesa: Leonardo
Remião Linden - Presidente. Francisco Carlos Ganzer - Secretário. Ordem
do Dia e Deliberações: A única acionista da Companhia deliberou: 1.
Aprovar a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, confor-
me dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a
abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo
1º, da  Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas
dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas
notas explicativas, o balanço patrimonial, além do parecer dos auditores
independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2021, cujo montante foi de R$ 513.254.001,40
(quinhentos e treze milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil , um real e
quarenta centavos), nos seguintes termos: a) R$ 25.662.700,07 (vinte e
cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil , setecentos reais e sete
centavos) serão destinados à reserva legal; b) R$ 341.313.910,93 (trezen-
tos e quarenta e um milhões, trezentos e treze mil , novecentos e dez reais
e noventa e três centavos) serão destinados à reserva de lucros; e c) R$
146.277.390,40 (cento e quarenta e seis milhões, duzentos e setenta e
sete mil , trezentos e noventa reais e quarenta centavos) foram destinados
ao pagamento de dividendos propostos sobre o lucro do exercício, já pa-
gos a única acionista da Companhia conforme deliberação da Diretoria da
Companhia, em reunião de 03 de março de 2022, cabendo a acionista o
valor de R$ 0,000651664 por cada ação ordinária e/ou preferencial. 4. Ele-
ger, como membros da Diretoria da Companhia, as pessoas abaixo qualifi-
cadas, com mandato de 02 (dois) anos, até a realização da Assembleia
Geral Ordinária de 2024, que examinará os documentos de que trata o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2023: Como Presidente: • Leonardo Remião Linden,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1010446621 - SSP/PCRS e inscrito no CPF/MF sob o nº
452.601.500-82; Como Diretores: • Cristiane Silva Leite, brasileira, casa-
da, economista, portadora do RG nº 21.842.773-6 - SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob o nº 114.706.378-80; • Francisco Carlos Ganzer, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.278.310 -
SESP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 532.231.109-25; • José Vianna
Sampaio Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de
Identidade RG nº 066.827.858 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº
758.418.867-20; e • Carlos Frederico Rezende, brasileiro, casado, enge-
nheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 080145139 - IFP/RJ e ins-
crito no CPF/MF sob o nº 023.467.937-95. 4.1. Todos os Diretores possu-
em endereço comercial na Rua Francisco Eugênio, nº 329, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.941-900. 4.2. Consultados anterior-
mente, os Diretores eleitos declaram que (a) não estão incursos em qual-
quer delito que os impeçam de exercer as atividades do cargo para os
quais foram designados; (b) não ocupam cargos em sociedades que pos-
sam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que
atua; e (c) não possuem interesses conflitantes com a Companhia, de
acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. 5. Aprovar, sem emendas ou
ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração dos adminis-
tradores de até R$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil
Reais). Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e la-
vrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.
aa) Ultrapar Participações S.A, na qualidade de Acionista; Leonardo
Remião Linden, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa;
Francisco Carlos Ganzer, na qualidade de Diretor e Secretário da Mesa.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Fran-
cisco Carlos Ganzer - Diretor e Secretário da Mesa. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Ipiranga Produtos de Petroleo
S.A. - NIRE: 333.0029040-1. Protocolo: 00-2022/449846-0. Data do pro-
tocolo: 03/06/2022. Certifico o arquivamento em 06/06/2022 sob o núme-
ro 00004930883 e demais constantes do termo de autenticação.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
ORPIMMO TROMPOWSKY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, CNPJ 36.584.628/0001-29. Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - 
SMDEIS, através do processo EIS-PRO-2022/01362, Licença Ambiental 
Municipal para Instituição de Longa Permanência para idosos – ILPI. Rua 
FRANZ WEISSMAN, Lote 1 do PAL 47.481 - Jacarepaguá.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente 
Vargas 502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, 
por seu Presidente abaixo assinado, nos termos de seu  Estatuto,  
CONVOCA todos  os empregados em estabelecimentos bancários dos 
bancos públicos e privados, socios ou não sócios  na base territorial deste 
sindicato, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que se 
realizará de forma remota/virtual através do aplicativo ZOOM, a partir 
das 18:00hs do dia 14 de junho de 2022 , devendo os interessados 
enviar e-mail para assembleia@bancariosrio.org.br, até às 23hs59min 
do dia 12 de junho de 2022, para discutirem e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1- Autorizar à diretoria do Sindicato a negociar 
e celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, Convenção Coletiva 
sobre Participação dos Empregados nos lucros e/ou Resultados dos 
Bancos, Convenção Coletiva de Trabalho sobre Relações Sindicais, 
Convenção Coletiva sobre Cooperativas e Acordos Coletivos de 
Trabalho aditivos à CCT e, frustradas as negociações, defender-se e/
ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes 
para tanto; 2- Deliberar sobre aprovação ou ratificação da minuta 
de pré-acordo de negociação e minuta da Pauta de reivindicações 
da categoria bancária, data base 1º de setembro,   definidas na 
24ª Conferência Nacional dos Bancários que inclui desconto a ser 
feito nos salarios dos empregados em razão da contratação a ser 
realizada (contribuição negocial); Rio de Janeiro, 07 de junho de 2022.

JOSE FERREIRA PINTO
Presidente 

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 / NIRE 33.3.0027357-3

Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Extraordi-
nária a ser realizada virtualmente ou no endereço Av. José Silva de Azevedo 
Neto, nº 200, Bl. 4, Sala, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro no dia 14 de junho 
de 2022 às 16:00h em primeira convocação, contando com a presença de 
todos os acionistas votantes ou às 16:30h em segunda convocação, no 
mesmo dia e local, com qualquer número de presentes/participantes, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  Analise, deliberação, aprovação 
final e assinatura dos documentos abaixo relacionados, já distribuídos 
anteriormente, examinados e adequados às sugestões das partes.  a) 
Deliberação e assinatura da Escritura de Compra e Venda da quadra (2.5 
SO). b) Deliberação e assinatura da Opção de Compra da quadra (2.5 NO) 
e dos seus (02) dois anexos (Procuração e Minuta da futura ECV, se hou-
ver). c) Deliberação e assinatura da Opção Condicional de Compra de duas 
outras quadras (2.4 SE e 2.4 NE) e dos seus (02) dois anexos (Procuração 
e Minuta da futura ECV, se houver). d) Deliberação e assinatura das procu-
rações para substituir os gravames das Quadras 2.4 SE e 2.4 NE, junto a 
PMRJ. e) Deliberação e assinatura do Distrato do Contrato de alienação de 
quatro quadras celebrado em 10 de dezembro de 2013. f) Assuntos Gerais. 
Sergio Guedes Carneiro - Diretor. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 
Siprosem - CM Sindicato dos profissionais servidores público do muni-
cípio de Cachoeiras de Macacu RJ. Nos termos do estatuto em vigor,com 
Registrado no Cartório do 2* Oficio de Cachoeiras de Macacu RJ, com base 
nos artigos 14 e 15, fica convocado por este edital os servidores públicos des-
ta minicipalidade, associados ao Siprosem CM, para no prazo de (quinze) 15 
dias, apresentarem as chapas para eleição da Diretoria para o quadriênio do 
período 2022- 2026. Após termino dos prazos haverá eleição e posse deste 
Siprosem CM em 10 de julho de 2022. Em sua sede; sito Rua Nicomedes 
Arruda 31 Centro Cachoeiras de Macacu RJ. Fica Nomeado Comissão elei-
toral, composta de 2 (dois) membros: Erenildo Bahiense e Delson Fonseca. 

Jeceir Silva 
Presidente do SIPROSEM CM

Aquisições podem impactar rating da Eneva, diz Fitch 

Governo sustenta a afirmação de retomada econômica
SPE analisa trajetória de receitas e despesas dos entes federados

Em 2020, as trans-
ferências foram 
o principal com-

ponente das receitas, algo 
nunca registrado. Mas, em 
2021, os impostos voltaram 
a liderar a arrecadação, com 
um salto real (já desconta-
da a inflação) de 14,3%. A 
afirmação é da Secretaria de 
Política Econômica (SPE), 
divulgada nesta terça-feira.

A Nota Informativa Re-
flexos das medidas de con-
solidação fiscal nas finan-
ças dos entes subnacionais 
e medidas legislativas, da 
SPE, destaca que a tendên-
cia de crescimento das re-
ceitas dos entes federados, 
já observada em 2020, se 
manteve em 2021, totali-

zando 23,3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) no 
período. Por outro lado, as 
despesas recuaram para a li-
nha de 20,9% do PIB.

Na avaliação da SPE, as 
alterações nesse período 
nos componentes das des-
pesas foram tão significati-
vas que mudaram a compo-
sição do gasto. Assim, alerta 
a Secretaria, a responsabili-
dade dos gestores públicos 
nesse novo contexto é rele-
vante, pois o novo cenário 
vai possibilitar o direciona-
mento de recursos para di-
ferentes áreas.

“A pandemia, apesar da 
retomada da atividade eco-
nômica, ainda apresenta 
reflexos na vida da popu-

lação, sobretudo aos mais 
pobres ou vulneráveis. 
Uma forte ampliação de 
despesas obrigatórias nes-
te momento poderá redu-
zir o espaço de acomoda-
ção dos gastos e dificultar 
o auxílio à população mais 
carente”, diz a nota intitu-
lada Reflexos das medidas 
de consolidação fiscal nas 
finanças dos entes subna-
cionais e medidas legisla-
tivas.

Receitas x Despesas

A SPE também cha-
ma atenção para o cresci-
mento médio das receitas 
dos entes subnacionais 
no período de 2020-2021, 

na comparação com os 
períodos anteriores. Em 
2020-2021, o crescimento 
das receitas foi de 5,5%, 
em média, valor muito su-
perior ao 1,8% verificado 
no período de 2011-2016 
e aos 3,1% do período 
2017-2019.

O aumento das receitas 
foi decorrente tanto do 
crescimento dos impos-
tos, com crescimento de 
6,2% no período, quanto 
da ampliação das transfe-
rências/doações, com alta 
de 5,3%.

Já no lado da despesa, o 
crescimento foi de 1% no 
biênio recente, taxa bastan-
te inferior ao avanço das 
receitas (5,5%). Segundo a 

SPE, a queda substancial 
no pagamento de juros foi 
determinante para esse re-
sultado. Já a redução no 
total da remuneração dos 
empregados, principal ru-
brica desses entes na com-
posição do gasto, também 
contribuiu para o resultado, 
com redução anual média 
de 2,2%, após alta média de 
1,7%, entre 2017 e 2019, e 
de 3,6% entre 2011 e 2016.

Outro aspecto interes-
sante refere-se à redução 
real no crescimento dos 
benefícios previdenciários 
e assistenciais, que passa-
ram de taxas de 6% e 6,1% 
em períodos anteriores 
para uma redução de 0,9% 
no período de 2020-2021. 

Para a SPE, tal movimento 
pode ser entendido como 
um reflexo da adoção de 
reformas previdenciárias 
para alguns estados e mu-
nicípios, a partir da Nova 
Previdência promulgada 
em 2019.

Houve, ainda, aumen-
to expressivo na aquisição 
de ativos não financeiros 
(13,1%). De acordo com a 
SPE, essa elevação do in-
vestimento pode melhorar 
a infraestrutura, reduzir 
gargalos na logística e atrair 
novos projetos de negócio 
para os entes subnacionais. 
O aumento indica uma re-
versão da tendência de que-
da observada neste indica-
dor desde 2010.

Pernambuco: Primeira concessão de um parque estadual no NE

O Governo de Per-
nambuco lançou, 
nesta terça-feira, 

edital para concessão dos 
serviços de apoio a visitan-
tes do Parque Estadual de 
Dois Irmãos (localizado em 
Recife), com a obrigatorie-
dade de realização de in-
vestimentos iniciais para re-
qualificação, modernização, 

operação e manutenção do 
parque.

A iniciativa prevê investi-
mentos de R$ 649 milhões 
durante os 30 anos de con-
cessão. Negócio tem apoio 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES),  “Os 
investimentos promoverão 
a transformação do parque 

que passará a contar com três 
estruturas: área urbana, área 
natural e bioparque”, acredita 
o governo pernambucano.

As duas primeiras vão 
oferecer espaço gratuito 
para recreação, com aces-
so público à mata para re-
alização de trilhas e outras 
atividades de lazer. Já a 
área ocupada atualmente 

pelo zoológico será trans-
formada em um grande 
bioparque – o primeiro do 
Nordeste –, nos moldes 
do implementado no Rio 
de Janeiro, incorporando 
conceitos de educação am-
biental e conservação. Lá os 
animais ficarão em espaços 
físicos maiores e o visitante 
terá áreas de convivência e 

imersão com os animais.
Em paralelo às ações pa-

ra melhoria da experiência 
dos visitantes, o projeto 
incentivará a manutenção 
de pesquisas pelos institu-
tos de ciência no parque. 
Além disso, as funções de 
resgate de fauna e de estu-
dos sobre comportamen-
tos de espécies na Mata 

Atlântica seguirão a cargo 
da Secretaria de Meio Am-
biente e seus parceiros. 
O projeto foi submetido a 
consulta e audiência públi-
cas, quando a sociedade pô-
de conhecer seus detalhes 
e propor ajustes. Também 
foram realizadas rodadas de 
roadshows com potenciais 
investidores.

A agência de clas-
sificação de risco 
Fitch Ratings di-

vulgou em relatório, nesta 
terça-feira (7), o relatório 
“Aquisições Podem Pres-
sionar Rating da Eneva”. 
O relatório analisa três ce-
nários de financiamento da 
aquisição da Centrais Elétri-
cas de Sergipe S.A. (Celse), 
individualmente e associa-
da à do Polo Bahia Terra 
(Bahia Terra), que está em 
fase de negociação. “Ações 
de rating dependerão de 

conclusão de operações, do 
porte e da forma de finan-
ciamento”, destacou o rela-
tório.

A Eneva é uma compa-
nhia integrada de energia 
que atua nos setores de gera-
ção, exploração e produção 
de petróleo e gás natural e 
comercialização de energia 
elétrica. Com sede no Rio 
de Janeiro, os maiores acio-
nistas da empresa são BTG 
Pactual (23%) e Cambuhy 
Investimentos (23%) são os 
seus acionistas.

Segundo a Fitch, as si-
mulações levam em conta 
que as operações serão to-
talmente financiadas por 
dívida, metade por dívida e 
metade com capital ou to-
talmente com recursos não 
onerosos.

A agência acredita que, 
se concretizadas, as ope-
rações pressionarão o per-
fil de crédito da elétrica 
se forem financiadas por 
dívida, apesar de as em-
presas a serem adquiridas 
aumentarem significativa-

mente sua escala e a di-
versificação de seus ativos. 
No relatório, a Fitch apon-
ta que um financiamento 
via recursos não onerosos 
aliviaria o impacto negati-
vo no rating da Eneva.

Segundo a Fitch, a ala-
vancagem financeira da 
Eneva deve permanecer 
acima de 3,5 vezes até 2025, 
índice superior ao seu gati-
lho de rebaixamento do ra-
ting, caso não haja captação 
de recursos não onerosos 
para a aquisição da Celse.
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SIT MACAÉ TRANSPORTES S/A    CNPJ nº 11.889.780/0001-99

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as 
Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios de 2021 e 2020. Macaé/RJ, 07 de Junho de 2022. A Diretoria.

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabilidade 
(IFRS) e (IASB), implantadas através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e embasadas pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, atendendo 
às normas tributárias pertinentes. As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da BDO 
RCS Auditores Independentes SS, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.

Diretoria: Carlos Eduardo Gomes Rocha - Diretor Executivo; Andre Luiz Ribeiro Constantino - Contador - CRC RJ nº RJ-091126/O-1

Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 - 658
Contas a receber 4
. Clientes 231 154
. Prefeitura de Macaé 17.468 16.998
. Partes relacionadas 643 492

18.342 17.644
Estoques 5 1.555 893
Impostos a recuperar 6 5.228 10.910
Demais ativos circulantes 7 344 476
Total do Circulante 25.469 30.581
Não circulante
. Contas a Receber - Partes relacionadas 4 1.220 154
. Depósitos judiciais 8 3.022 2.075
. Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 19.3 8.763 6.334
. Investimento 5 5
. Imobilizado 9 44.180 47.169
. Direito de Uso 10 343 335
. Intangível 11 6 11
Total do Não Circulante 57.539 56.083
Total do Ativo 83.008 86.664

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores
. Fornecedores nacionais 12 14.786 12.275
. Partes relacionadas 17.994 9.388

32.780 21.663
Empréstimos e financiamentos 13 15.200 12.243
Arrendamento financeiro – Partes relacionadas 14 4.285 3.950
Salários, Encargos e Obrigações Sociais 15 5.060 4.580
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 16 3.189 7.730
Dividendos e lucros a pagar - 17
Adiantamentos recebidos de clientes 17 861 4.662
Outros passivos 18 855 915
Total do Circulante 62.230 55.760
Não Circulante
Arrendamento financeiro – Partes relacionadas 14 3.611 -
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 16 3.408 2.334
Provisões de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 19.4 12.681 15.592
Provisão para contingências 8 1.544 2.572
Total do Não Circulante 21.244 20.498
Patrimônio Líquido
Capital 20.1 3.000 3.000
Reservas de lucros 20.2 (3.466) 7.406
Total do Patrimônio Líquido (466) 10.406
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 83.008 86.664

Demonstrações dos Resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 (Valores Expressos em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Receita Operacional Líquida 21 60.381 41.817
Custo dos serviços prestados 22 (64.200) (22.953)
Lucro Bruto (3.819) 18.864
Despesas operacionais
Despesas administrativas 23 (4.156) (4.968)
Outras despesas operacionais 24 (5.358) (1.695)
Total despesas operacionais (9.514) (6.663)
Lucro (Despesa) Operacional, exceto 
resultado financeiro (13.333) 12.201
Resultado financeiro líquido 25 (2.880) (1.631)
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos (16.213) 10.570
Provisões de IRPJ e CSLL diferidos 19.2 5.341 (3.677)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (10.872) 6.893
Lucro (Prejuízo) por ações – (Em reais) (3,62) 2,30

Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios findos em 
 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (10.872) 6.893
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício (10.872) 6.893

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 
 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Reserva  
de lucros

Capital 
Social

Re-
serva 
Legal

Reten-
ção de 
lucros

Lucros 
(Prejuí-

zos) acu-
mulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.000 - 4.563 - 7.563
Lucro líquido do exercício - - - 6.893 6.893
Reserva Legal - 345 - (345) -
Dividendos declarados - - (4.050) - (4.050)
Constituição de reserva de lucros - - 6.548 (6.548) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 3.000 345 7.061 - 10.406
Lucro(Prejuízo) líquido do exercício - - - (10.872) (10.872)
Reserva Legal - (345) (10.527) 10.872 -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 3.000 - (3.466) - (466)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (10.872) 6.893
Depreciação/Amortização 1.478 2.378
Depreciação societária Remensuração - (29.850)
Amortização IFRS 16 4.003 3.666
Juros Arrendamento IFRS 16 30 51
Constituição de provisão (1.003) 700
Encargos s/empréstimos, financiamentos e outros - 66
Provisão Diferidos (5.341) 3.677
Lucro líquido do exercício ajustado (11.705) (12.419)
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber (547) (4.115)
Adiantamentos 154 325
Despesas antecipadas (22) (71)
Estoques (687) 90
Impostos a recuperar 5.683 (51)
Outros créditos (948) (123)
Partes relacionadas (1.217) (102)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores 2.511 8.203
Salários, Encargos e Obrigações sociais 481 (3.357)
Obrigações fiscais (4.541) 180
Outros passivos 5.802 8.766
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais (5.036) (2.674)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (6.003) -
Recebimento da alienação de imobilizado 7.519 618
Caixa líquido usado nas atividades de 
investimento 1.516 618
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Amortização de arrendamento (94) (105)
Variação liquida em financiamentos 2.956 6.579
Dividendos pagos - (4.050)
Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamento 2.862 2.424
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente 
de caixa (658) 368
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 658 290
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício - 658
Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalente 
de caixa (658) 368

Fundos de investimento resgataram R$ 64 bilhões em maio
Renda fixa fechou no vermelho pela primeira vez no ano

Em maio, a renda 
fixa fechou no 
vermelho pela pri-

meira vez no ano, com R$ 
22,3 bilhões. A indústria 
de fundos de investimento 
apresentou saída líquida de 
R$ 64 bilhões, reduzindo o 
acumulado do ano de R$ 94 
bilhões para R$ 30 bilhões.

Este resultado foi in-
fluenciado pelos resgates 
líquidos das três principais 
classes do setor: renda fi-
xa, multimercados e ações. 
Em 2021, o saldo acumula-

do até maio foi de R$ 206,1 
bilhões. Os dados, divulga-
dos nesta terça-feira, estão 
no Boletim de Fundos da 
Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 
(Anbima).

Esse comportamento dos 
fundos em maio não deve 
afastar os investidores.“Os 
fundos de renda fixa con-
tinuam com apelo entre os 
investidores, mas movimen-
tos concentrados de mer-
cado acontecem e podem 

distorcer um pouco o com-
portamento da classe no 
mês”, explica Pedro Rudge, 
vice-presidente da Anbima.

Nenhum fundo foi pou-
pado no mês passado. To-
das as classes de fundos 
tiveram retiradas liquidas 
– a exceção foram os FIPs 
(Fundos de Investimento 
em Participações) com cap-
tação líquida positiva de R$ 
817,5 milhões.

Dois saques concentra-
dos em dois fundos –mul-
timercados e de ações --so-

maram R$ 62,8 bilhões. No 
ano, a renda fixa acumula 
captação líquida positiva de 
R$ 97,9 bilhões – a maior 
de todas as classes. Os mul-
timercados registraram reti-
radas líquidas de R$ 12,2 bi-
lhões e os fundos de ações 
de R$ 9,4 bilhões.

Preferência

Desde o começo do ano, 
o patrimônio líquido da 
classe de ações caiu 11,6%. 
Em maio de 2021, quando 

a taxa Selic estava em 3,5%, 
houve aumento de 12,2% 
entre janeiro e maio. O nú-
mero de contas acompa-
nhou o patrimônio: caiu 2% 
na comparação entre abril 
de 2022 e abril de 2021.

Entre os tipos de fundos 
de renda fixa, o duração alta 
grau de investimento (in-
veste, no mínimo, 80% da 
carteira em títulos públicos 
e ativos de baixo risco) teve 
maior rentabilidade no mês 
com 1,27%. A Anbima de-
fine fundos previdenciários 

de renda fixa duração alta 
grau de investimento como 
sendo: fundos que têm co-
mo objetivo buscar retor-
nos investindo em ativos e 
derivativos de renda fixa,

Em ações, o destaque fi-
cou com mono ação (apli-
ca apenas em ações de uma 
única empresa) com 6,20%. 
Nos multimercados, o tipo 
multimercados balanceado 
(busca retorno no longo 
prazo por meio da compra 
de diversas classes de ati-
vos) teve retorno de 1,55%.

Petrobras: Plataforma mundial de desenvolvimento de código aberto
Criar oportunidades para desenvolvedores de tecnologia

A Petrobras lançou 
um novo módu-
lo do Programa 

Petrobras Conexões para 
Inovação e ingressar no Gi-
tHub, considerada a maior 
plataforma mundial de de-
senvolvimento de código 
aberto, com 36 milhões de 
usuários.

A modalidade, também 
conhecida como open 
source, é baseada no com-
partilhamento dos códigos-
fonte de softwares para 
interessados em usá-los e 
desenvolvê-los de forma 
colaborativa. Com a inicia-
tiva, batizada de Open Lab, 
a empresa espera obter, por 
meio da co-criação, mais 
agilidade e qualidade no de-
senvolvimento de soluções 

digitais, além da geração de 
novos conhecimentos e re-
dução de custos.

O primeiro projeto lan-
çado pela Petrobras no 
GitHub, está relacionado 
ao uso de Aprendizado de 
Máquina para detectar, de 
forma antecipada, eventos 
indesejáveis na operação de 
poços de petróleo. Segundo 
a petroleira, isso assegura 
mais eficiência operacional 
e reduz emissões de CO2 
por barril produzido nas 
operações da companhia. 
“O modelo de código aber-
to é uma das principais 
tendências no desenvolvi-
mento de tecnologias digi-
tais. Traz a possibilidade de 
interação dos nossos espe-
cialistas com um número 

irrestrito de colaboradores, 
em escala global, discutindo 
e aperfeiçoando, simultane-
amente, uma ideia, a partir 
de diferentes expertises. 
Também dá oportunidade 
a pessoas talentosas de con-
tribuírem com os desafios 
globais da indústria de óleo 
e gás, se inserindo de forma 
competitiva no setor”, afir-
ma o diretor de Transfor-
mação Digital e Inovação da 
Petrobras, Juliano Dantas. 
 O Módulo Open Lab bus-
ca soluções para os desafios 
de negócio da empresa, por 
meio da colaboração e da 
inovação aberta. Além de 
compartilhar conhecimen-
to, os desenvolvedores têm 
a oportunidade de aprender 
com profissionais de todo o 

mundo, ter acesso a infor-
mações que podem resul-
tar no desenvolvimento de 
soluções de alto impacto e 
expor suas habilidades. A 
plataforma funciona como 
uma oficina e, ao mesmo 
tempo, uma vitrine para es-
tudantes, programadores, 
engenheiros, cientistas de 
dados e demais profissio-
nais da área de tecnologia, 
além de startups e institui-
ções de ciência e tecnologia 
de todo o mundo.

Ecossistema de inovação

A Petrobras diz que o 
desenvolvimento conjunto 
de projetos gera valor para 
o ecossistema de inovação. 
Para se ter uma ideia, o na-

vegador Firefox, o sistema 
operacional Linux e o An-
droid, que têm milhões de 
usuários, são exemplos de 
produtos desenvolvidos na 
modalidade open source.

A participação de desen-
volvedores e empresas no 
Open Lab será por meio 
dos repositórios hospeda-
dos na conta institucional 
da Petrobras no GitHub. 
Cada repositório estará as-
sociado a um projeto com 
os objetivos e desafios a 
serem superados, a licença 
aberta, o guia de conduta e 
as diretrizes de colaboração, 
bem como os respectivos 
códigos-fonte e dados ne-
cessários para o desenvolvi-
mento da solução digital.

O Programa Petrobras 

Conexões para Inovação 
abriga 7 diferentes mó-
dulos: Startups, Parcerias 
Tecnológicas, Transferên-
cia de Tecnologias, Aqui-
sição de Soluções, Ignição, 
Encomendas Tecnológicas 
e o Open Lab. Todos têm 
o objetivo de estabelecer 
modelos de conexão en-
tre a Petrobras e os diver-
sos atores do ecossistema, 
desde startups, ICTs, uni-
versidades e empresas, que 
acelerem os resultados de 
cada contexto de inovação. 
A Petrobras tem, atualmen-
te, uma carteira de mais de 
R$ 3 bilhões contratada, 
com mais de 150 parceiros 
tecnológicos, nas diversas 
modalidades de contratação 
e acordos de cooperação.
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Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$) Demonstrações de resultados em 31/12/2021 e 2020  
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2021 e 2020 
(Em MR$)

 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

 Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Atribuível aos acionistas  
da Controladora

Participa-
ção de

Capital 
social

Reser-
va de 

Capital

Prejuízos 
acumu- 

lados Total

acionistas 
não con-

troladores Total
Saldos em 31/12/19 67.151 12.000 (36.751) 42.400 1.156 43.556
Cancelamento de  
 ações em tesouraria  
 (nota 22.2) - (6.741) - (6.741) - (6.741)
Lucro líquido do exercício       - - 6.768 6.768 307 7.075
Saldos em 31/12/20 67.151 5.259 (29.983) 42.427 1.463 43.890
Lucro líquido do exercício       - - 9.994 9.994 530 10.524
Aumento de capital  
 (nota 22.1) 76 - - 76 - 76
Juros sobre capital próprio -  2.037 (2.037) - (2.037)
Resultado da incor- 
 poração reversa - - 1.483 1.483 (1.483) -
Saldos em 31/12/21 67.227 5.259 (20.543) 51.944 510 52.454

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receita operacional, líquida 23 85.546 73.408 104.395 90.359
Custos dos serviços prestados 24 (43.514) (33.077) (49.047) (37.502)
Lucro bruto 42.032 40.331 55.348 52.857
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 25 (25.952) (26.547) (34.638) (36.035)
Resultado de equiv. patrimonial 10.b 1.716 1.422 - -
Reversões (provisões) operacionais - - - 114
Outras receitas operacionais, líquidas 26 779 (447) 706 (1.119)
Lucro antes do resultado financeiro 18.575 14.759 21.416 15.817
Resultado financeiro líquido 27 (3.453) (4.143) (3.867) (4.941)
Participação nos lucros e resultados    16 (2.221) (2.080) (2.582) (2.080)
Lucro antes do IR e da  
 contribuição social 12.901 8.536 14.967 8.796
IR e contribuição social 28
Corrente (1.827) (92) (3.183) (1.001)
Diferido (1.080) (1.676) (1.260) (720)
Lucro líquido do exercício 9.994 6.768 10.524 7.075
Participação dos controladores 9.994 6.768
Participação dos não controladores 530 307

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro do exercício 9.994 6.768 10.524 7.075
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 9.994 6.768 10.524 7.075
Participação dos controladores 9.994 6.768
Participação dos não controladores 530 307

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 9.994 6.768 10.524 7.075
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo  
 de caixa das atividades operacionais:

-
Depreciação e amortização 16.042 16.959 18.478 15.476
Equivalência patrimonial (1.716) (1.422) - -
Ajuste de estoque - (27) (50) (36)
Baixa de ativo imobilizado e intangível 102 429 697 821
Provisão (reversão) para perdas esperadas 94 (3.305) 280 108
Juros e variações monetárias 2.197 96 2.383
Provisão para contingências - (78) - (78)

26.713 19.420 32.312 23.366
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes, líquido (2.711) 5.065 (2.590) 5.002
Estoques (1.349) 1.413 (821) 1.735
Impostos a recuperar (111) 402 127 725
Outros valores a receber (2.597) (228) (3.423) (130)
Partes relacionadas (2.470) - - -
Fornecedores 4.090 276 3.394 1.160
Impostos a pagar 1.469 4.053 2.896 5.067
Obrigações trabalhistas 843 (417) 900 (117)
Contas a pagar 150 2.865 359 2.987
Outras contas a pagar 675 85 601 399
Diversos - - - (15)
Caixa gerado pelas operações 24.702 32.934 33.755 40.179
Juros pagos de emp. e financiamentos (2.148) (1.702) (2.377) (1.954)
IR e contribuição social pagos (1.656) 1.676 (3.130) 720
Caixa líquido gerado pelas atividades  
 operacionais 20.898 32.908 28.248 38.945
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (28.246) (13.220) (30.813) (15.566)
Recebimento de venda de ativo  
 imobilizado e intangível 1.031 - 1.022 -
(Aquisição) baixa de investimentos - - - (1.265)
Caixa líquido consumido nas  
 atividades de investimento (27.215) (13.220) (29.791) (16.831)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Pagamentos e juros sobre arrendamentos (1.064) (1.366) (1.064) (1.366)
Cancelamento de ações em tesouraria - (6.741) - (6.741)
Partes relacionadas (946) (2.859) (946) 24
Captação de empréstimos e financiamentos 26.712 11.377 26.712 11.377
Amortização de empréstimos e 
 financiamentos (18.674) (7.830) (19.906) (8.875)
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
atividades de financiamento 6.028 (7.419) 4.796 (5.581)
Aumento do caixa e equiv. de caixa (289) 12.269 3.253 16.533
Caixa e equivalentes de caixa no início  
 do exercício 18.656 6.387 24.713 8.180
Caixa e equivalentes de caixa no fim  
 do exercício 18.368 18.656 27.967 24.713
Aumento do caixa e equiv. de caixa (289) 12.269 3.253 16.533

Ativo Controladora Consolidado
Circulante Nota 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 4 18.368 18.656 27.967 24.713
Contas a receber de clientes 5 10.340 7.723 12.035 9.712
Estoques 6 10.110 8.761 11.552 10.681
IR e CS a recuperar 7.1 6 5 16 253
Outros impostos a recuperar 7.2 267 157 371 261
Outros valores a receber 8 3.076 971 3.237 1.050

42.167 36.273 55.178 46.670
Não circulante
Operações com partes relacionadas      9 10.687 8.217 2.036 2.037
IR e contribuição social diferidos 20 1.525 2.605 2.302 3.561
Outros ativos 97 - 97 -
Investimentos 10 33.493 31.458 - -
Imobilizado 11 31.612 20.363 37.162 25.074
Direitos de uso 15 1.822 1.989 1.822 1.989
Intangível 12 9.896 9.515 44.345 44.510

89.132 74.147 87.764 77.171
Total do ativo 131.299 110.420 142.942 123.841
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores 13 11.498 7.408 12.913 9.502
Empréstimos e financiamentos 14 18.838 14.937 20.125 16.222
Arrendamento a pagar 15 1.309 1.386 1.309 1.386
Obrigações trabalhistas 16 5.484 4.641 6.305 5.405
IR e contribuição social a pagar 17.1 182 11 317 132
Outros impostos a pagar 17.2 2.081 2.016 2.521 2.444
Dividendos e JCP a pagar 22.3 1.976 - 1.976 -
Outras contas a pagar 18 554 1.240 792 1.558

41.922 31.639 46.258 36.649
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 14 18.388 14.207 19.660 16.751
Arrendamento a pagar 15 603 603 603 603
Operações com partes relacionadas      9 378 1.440 378 1.440
Contas a pagar por aquisição 21 12.974 12.824 17.881 17.522
Receita diferida 415 - 415 -
Outros impostos a pagar 17.2 3.452 4.894 4.070 5.764
Provisão para perda com investimentos 10 - 1.164 - -
Provisão para contingências 19 1.222 1.222 1.222 1.222

37.432 36.354 44.229 43.302
Patrimônio Líquido 22
Capital social 67.227 67.151 67.227 67.151
Reserva de capital 5.259 5.259 5.259 5.259
Prejuízos acumulados (20.541) (29.983) (20.541) (29.983)

51.945 42.427 51.945 42.427
Participação dos não controladores - - 510 1.463

51.945 42.427 52.455 43.890
Total do passivo e do patrimônio líquido 131.299 110.420 142.942 123.841
 Diretoria

Cristiano Herbert Barboza Gaigher - Diretor Presidente Leonardo Fortuna Bernardo Ribeiro - Diretor Financeiro Fernando Caldas Madeira - Contador - CRC-RJ 105.034/O-6

Aos Acionistas e Diretores da Office Total S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Office Total S.A. (“Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/21 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nos-
sa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Office Total S.A. 
em 31/12/21, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e 
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Cia. e suas controladas ou ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela audi-
toria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a frau-
de pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e suas 
controladas. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos que exis-
te incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audito-
ria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Cia. e suas controladas a não mais se manterem 
em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervi-
são e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião 
de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 20/05/22
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Marcelo Luiz Ferreira - Contador - CRC RJ-087095/O-7
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Três perguntas: existe bitributação de ICMS sobre os combustíveis?
Por Jorge Priori

No embalo da dis-
cussão sobre os 
preços dos com-

bustíveis, conversamos 
com Bruno Teixeira, head 
of  tax da Alldax Contabi-
lidade e Consultoria, sobre 
a existência de bitributação 
de ICMS e a aplicação do 
princípio tributário da sele-
tividade.

Existe bitributação de 
ICMS sobre os combus-
tíveis?

Não, não existe bitribu-
tação de ICMS sobre os 
combustíveis. O que existe 
é uma metodologia diferen-
te de cálculo do ICMS que 
se chama “por dentro”. Ou 
seja, o ICMS é somado ao 
valor do produto forman-
do assim a base de cálculo 
para incidência do próprio 
ICMS, aumentando um 
pouco mais a sua alíquota 
efetiva e o seu valor final.

Com isso, nós podemos 
afirmar que a base de cál-
culo tem uma pequena one-
ração com o consequente 
aumento da alíquota efetiva 
do ICMS, o que não signifi-
ca uma bitributação.

Como funciona o cál-
culo de ICMS por dentro 

e por fora? Isso é consti-
tucional?

Para responder essa per-
gunta, vou utilizar os exem-
plos das metodologias de 
cálculo do Distrito Federal 
e do Estado de São Paulo.

No Distrito Federal, on-
de o cálculo é por fora, o 
ICMS não é somado ao va-
lor do produto para forma-
ção da base de cálculo. Com 
isso, o ICMS incide sobre o 
valor do produto e ponto 
final.

Em São Paulo, onde o 
cálculo é feito por dentro, 
o ICMS, como expliquei 
na primeira resposta, é so-
mado ao valor do produto 
para formação da base de 
cálculo.

Apenas para facilitar o 
entendimento, vamos su-
por, hipoteticamente, que o 
preço da gasolina seja de R$ 
10 e que a alíquota de ICMS 
seja de 28%. No cálculo por 
fora, o valor de ICMS será 
de R$ 2,80. Muito simples.

No cálculo por dentro, o 
valor do ICMS será de R$ 
3,58. Isso porque o valor da 
gasolina, R$ 10, será soma-
do ao ICMS de R$ 2,80, pa-
ra compor a base de cálculo 
para incidência do ICMS de 
28%, que totalizará R$ 3,58. 
Com isso, nós temos uma 
diferença de R$ 0,78 entre 

os cálculos por dentro e por 
fora.

Os contadores classifi-
cam isso como um aumen-
to disfarçado da alíquota 
do produto. Em vez de se 
aumentar a alíquota, se au-
menta a base de cálculo. Is-
so não é uma bitributação. 
Bitributar é tributar nova-
mente uma coisa que já foi 
tributada, gerando um au-
mento de 100% do tributo.

Com relação à consti-
tucionalidade, sim, isso é 
constitucional. O artigo 
155 da Constituição, que 
trata do ICMS, diz no pa-
rágrafo 2º que “cabe à Lei 
Complementar fixar a base 
de cálculo de modo que o 
montante do imposto a in-
tegre”. O ICMS é tratado 
pela Lei Complementar 87, 
de 1º de novembro de 1996, 
que ficou conhecida como 
Lei Kandir (referência ao 
seu autor, Antônio Kandir, 
ministro do Planejamento 
no primeiro mandato do 
presidente Fernando Henri-
que Cardoso). O parágrafo 
1º do artigo 13 da Lei Com-
plementar esclarece o que 
“integra a base de cálculo 
do imposto”. O inciso I diz, 
claramente, que o “mon-
tante do próprio imposto” 
compõe a sua base de cál-
culo. É redundante, mas é 

constitucional, apesar de ser 
um abacaxi que só existe no 
Brasil.

Com isso, cabe a cada es-
tado e ao Distrito Federal 
definir se o cálculo é por 
dentro (ICMS compõe a 
base de cálculo do próprio 
ICMS) ou por fora (ICMS 
não compõe a base de cál-
culo do próprio ICMS). Se 
o estado ou o Distrito Fe-
deral não mencionam que 
o seu cálculo é por dentro, 
então ele é por fora, simpli-
ficando o processo.

Como você tem visto a 
discussão sobre a aplica-
ção do princípio da sele-
tividade na tributação do 
ICMS sobre os combustí-
veis?

Essa discussão é impor-
tantíssima. A essencialidade 
se refere a produtos que são 
essenciais para que possamos 
sobreviver. No mundo em 
que vivemos, os combustí-
veis são essenciais para tudo.

Inclusive, ele é um dos 
itens mais importantes pa-
ra a inflação. Quando os 
combustíveis aumentam, 
eles impactam direta e indi-
retamente a inflação. Dire-
tamente, pois os aumentos 
de combustíveis aumentam 
a inflação. Indiretamente, 
pois os aumentos de com-

bustíveis aumentam, por 
exemplo, o preço dos ali-
mentos, que aumentam a 
inflação.

O que não é essencial, e a 
carga tributária é alta? Bebi-
das alcoólicas, armas de fo-
go, perfumes e lanchas, por 
exemplo. Em alguns esta-
dos, esse tipo de item ainda 
tem mais 2% de ICMS que 
são destinados ao Fundo de 
Combate à Pobreza.

Quando tratamos de 
combustíveis, me parece 
que os estados e o Distri-
to Federal julgam que esses 
itens são supérfluos, que 
não são essenciais e que não 
tem efeito algum na infla-
ção, na economia e na vida 
das pessoas, como os tra-

balhadores que necessitam 
pegar ônibus. Os aumentos 
dos combustíveis, levam 
aos aumentos das passa-
gens e, consequentemente, 
ao aumento do custo de 
vida dos que dependem do 
transporte coletivo.

Os combustíveis têm 
uma carga tributária de 
ICMS muito próxima a de 
itens que não são essenciais, 
sendo colocados no mesmo 
patamar dos exemplos que 
citei, como se não fossem 
essenciais para o nosso dia 
a dia.

O princípio da seletivida-
de, que está na Constituição 
e é o mais importante do 
ICMS, é ignorado pelos go-
vernadores.

Divulgação Alldax
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