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Brics planejam 
declaração  
sobre reforma 
da OMC

Os países do Brics representam 
23% da economia global, 18% das 
transações de mercadorias e 25% 
da atração do investimento estran-
geiro. Nos últimos anos, os países 
do bloco vêm mantendo a coo-
peração na economia e comércio, 
dando contribuições importantes 
à recuperação da economia global 
e ao desenvolvimento de alta qua-
lidade do globo.

A China assume a presidência 
do Brics no ano corrente e realiza-
rá várias atividades, incluindo a 14ª 
Cúpula do bloco, em julho. Estão 
previstas mais ações nos campos 
de combate à epidemia, economia 
digital, desenvolvimento sustentá-
vel e o intercâmbio interpessoal. 
Os cinco membros estão conside-
rando lançar uma declaração con-
junta sobre o sistema de comércio 
multilateral e a reforma da OMC.

O coordenador para os assun-
tos do Brics da China, Ma Zha-
oxu, afirmou que, como repre-
sentantes do mercado emergente 
e países em desenvolvimento, os 
membros do Brics deverão apro-
fundar a parceria estratégica.

A China apoia o aumento do 
número de membros do Brics na 
ampliação da cooperação no en-
quadramento “Brics+”. Há pouco 
tempo, os ministros das Relações 
Exteriores dos países do Brics fe-
charam um consenso sobre o au-
mento do número de membros 
numa reunião via videoconferên-
cia e realizaram o primeiro diálogo 
entre os chanceleres do “Brics +”.

Leia mais notícias no especial 
conjunto do Diário do Povo com 
o Monitor Mercantil, página 10

Preços sobem e 
elevam chance 
de Fed elevar 
taxa em 0,75 pp

O Departamento do Trabalho 
dos Estados Unidos informou 
nesta terça-feira que os preços 
ao produtor subiram 10,8% em 
maio, na comparação com o ano 
anterior, o mais recente sinal de 
crescente pressão inflacionária, o 
que pode levar o Federal Reserve 
a aumentar as taxas de forma mais 
agressiva.

O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP) para a demanda final em 
maio subiu 0,8%, após avanços de 
0,4% em abril e 1,6% em março. 
Excluindo os componentes vo-
láteis de alimentos, energia e ser-
viços comerciais, o índice subiu 
0,5% em relação a abril e 6,8% em 
12 meses.

O resultado levou as Bolsas de 
Valores a quase estabilidade, com 
pequenas altas e quedas. As crip-
tomoedas, porém, seguiram em 
forte baixa. A principal delas, o bi-
tcoin, fechou em US$ 21.455,10, 
queda de 4,62%. Durante a ma-
nhã a criptomoeda chegou a ser 
negociada abaixo de US$ 21 mil.

A série de relatórios nos últimos 
dias indicou que a inflação não 
mostrou sinais de afrouxamento, 
o que deve levar o Fed a conside-
rar um aumento mais agressivo 
dos juros em sua reunião desta 
quarta-feira.

Isso pode marcar uma grande 
mudança em relação às observa-
ções anteriores do presidente do 
Fed, Jerome Powell, e de outras 
autoridades, de que aumentos de 
50 pontos-base na taxa de juros 
devem estar “na mesa” nas próxi-
mas reuniões.

De acordo com a ferramenta 
FedWatch, do Chicago Mercantile 
Exchange Group, a probabilidade 
de um aumento de 75 pontos-base 
na reunião do Fed nesta semana 
foi de 96% nesta terça-feira, em 
comparação com cerca de 13,6% 
há um mês.

A expectativa média de inflação 
para um ano à frente aumentou 
para 6,6% em maio, acima dos 
6,3% em abril, de acordo com 
uma pesquisa divulgada segunda-
-feira pelo Federal Reserve Bank 
de Nova York, um dos 12 bancos 
de reservas regionais do Sistema 
de reserva Federal. As expectati-
vas de gastos das famílias no pró-
ximo ano aumentaram 1 ponto 
percentual, atingindo 9%, uma 
nova alta da série.

O dólar valorizou 0,46% em re-
lação às seis principais moedas no 
final do pregão. O euro caiu para 
US$ 1,0414, de US$ 1,0426, e a li-
bra esterlina caiu para US$ 1,1973, 
de US$ 1,2141.

Juros em alta criam armadilha
para empresas que buscam crédito
Era do dinheiro fácil acabou

A alta dos juros deixou o 
cenário desafiador para 
companhias que estão 

buscando crédito. “Quanto maior 
a Selic, maior os juros pagos nos 
empréstimos e financiamentos. 
Quanto maior os juros pagos pe-
los empréstimos e financiamen-
tos, maior a despesa financeira 
impactando negativamente o 
caixa da empresa”, elenca Carlos 
Caixeta, economista e membro do 
IBGC (Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa).

Para Alberto Ribeiro, sócio da 
Compromisso Investimentos, 

com as taxas de juros altas no 
mercado, as empresas tendem a 
procurar menos empréstimos e 
como consequência menos inves-
timentos.

Por outro lado, especialistas 
consideram que o impacto da in-
flação para nos títulos de empre-
sas, que já estão sendo oferecidos 
por IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) mais 6% ou 
7%, não deve ser muito significa-
tivo. O problema é a redução da 
atividade econômica em reação à 
alta dos juros. “O problema está 
aí: empresas se endividarem em 

época que inflação está alta e a 
tendência de diminuição do con-
sumo”, afirma o economista da 
HLB, Marcelo Fonseca.

Para startups, o dinheiro fácil 
acabou. Agora, é preciso olhar 
não só para a receita, mas passa-
ram a avaliar também a lucrativi-
dade e o ponto de equilíbrio.

Aproveitando o quadroos fun-
dos de investimentos aumenta-
ram alocação em títulos de dívida 
corporativa em abril em aproxi-
madamente R$ 34 bilhões. Veja 
na matéria exclusiva do Monitor 
Mercantil, páginas 5 e 7

Inflação e alta do petróleo levam 
superávit primário a recorde em abril
Tesouro divulgou resultado com atraso devido a greve

A arrecadação recorde re-
gistrada em abril ajudou 
as contas públicas. O 

Governo Central (Tesouro Na-
cional, Previdência Social e Banco 
Central) registrou superávit pri-
mário de R$ 28,553 bilhões, valor 
recorde para o mês desde o início 
da série, em 1997.

Em relação a abril do ano pas-
sado, o superávit primário cresceu 
52,9%, descontada a inflação ofi-
cial pelo IPCA. Nos quatro pri-
meiros meses de 2022, o Governo 
Central acumula resultado posi-
tivo de R$ 79,263 bilhões, valor 
também recorde para o primeiro 
quadrimestre.

O resultado primário represen-
ta a diferença entre as receitas e 
os gastos, desconsiderando o pa-
gamento dos juros da dívida pú-
blica. Apesar do superávit recorde 
no início do ano, a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) estipu-
la meta de déficit primário de R$ 

170,5 bilhões para este ano.
No fim de maio, o Relatório 

Bimestral de Receitas e Despesas 
reduziu a estimativa de déficit para 
R$ 65,5 bilhões, mas o valor leva-
do em conta para o cumprimento 
das metas fiscais é o da LDO.

Previsto para a última semana 
de maio, o resultado do Governo 
Central de abril foi publicado com 
duas semanas de atraso por causa 
da greve dos analistas do Tesouro 
Nacional.

Dois fatores impulsionaram 
o crescimento das receitas em 
abril. O primeiro foi a alta ar-
recadação, apesar das desonera-
ções para combustíveis e para 
produtos industrializados. A ele-
vação do lucro de empresas de 
energia e de combustíveis con-
tribuiu para a arrecadação recor-
de.

O outro fator não está relacio-
nado com a arrecadação de tribu-
tos, mas com a alta do petróleo 

no mercado internacional. As re-
ceitas com royalties cresceram R$ 
7,02 bilhões (alta real de 43,6%) 
na comparação com abril de 2021. 
Atualmente, a cotação do barril 
internacional está em torno de 
US$ 120.

Do lado das despesas, aumen-
taram os gastos obrigatórios 
com controle de fluxo, que su-
biram R$ 5,43 bilhões (alta de 
43,1% acima da inflação) em 
abril na comparação com o mes-
mo mês de 2021. No acumulado 
do ano, o aumento chega a R$ 
19,93 bilhões (38,5% acima do 
IPCA).

Os gastos com o funcionalismo 
federal caíram 8,2% no acumula-
do do ano descontada a inflação, 
refletindo o congelamento de sa-
lários dos servidores públicos que 
vigorou entre junho de 2020 e de-
zembro de 2021. As despesas com 
a Previdência Social subiram 2,7% 
acima da inflação.
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Reflexões para Teoria do Estado Nacional: Leviatã, Têmis ou Anteros
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

“As eleições correram 
aqui como geral-
mente correm por 

lá – atas falsas, livros rouba-
dos, capangas, atentados contra 
a liberdade do cidadão e outras 
asneiras em que se pegam os po-
líticos da oposição para atacar a 
gente do P.R.C. Os jornais do 
governo naturalmente dirão que 
houve inteira liberdade no pleito, 
que tudo andou às mil maravi-
lhas” (Graciliano Ramos, carta 
à mãe, Maria Amélia Ferro 
Ramos, em 4/2/1915).

Nos anos 1950, várias 
pesquisas foram realiza-
das em empresas e órgãos 
públicos, na França e nos 
Estados Unidos da Amé-
rica (EUA), publicadas em 
revistas sobre administra-
ção, buscando conhecer o 
modelo de maior eficácia 
gerencial. A grande maioria 
destes trabalhos apontava 
para o participativo, soli-
dário. No entanto, já fer-
mentavam as batalhas do 
sistema financeiro para a 
conquista do poder. A luta 
das finanças contra a pro-
dução apresentava ritmo 
crescente, alimentada pela 
vinculação cada vez maior 
das indústrias capitalistas 
a sistemas de propriedade 
pública (sociedade anônima 
por ações) e de gerencia-
mento voltadas ao lucro de 
curto prazo.

Os resultados destas 
pesquisas contrariavam a 
pregação neoliberal, a com-
petitividade, que servia aos 
propósitos financistas. E, 
como num passe de mágica, 
todos estes trabalhos desa-
pareceram, as revistas que 
os publicavam tornaram-se 
raridades editoriais.

Retomamos aqui estas 
questões, agora não mais 
com os recursos empíricos, 
mas com base em análises 
históricas e recursos teóri-
cos.

Na raiz de democracia 
está o “kratos”, que sig-
nifica força ou soberania. 
Daí “aristoi” (os melhores), 
“pluto” (riqueza), “oligo” 
(poucos), e outras palavras 
para classificar o exercício 
do poder conforme a sua 
distribuição, além do po-
vo (um dos significados de 
“demo”). Também consig-
nável é que povo, quer em 

Xenofonte, Sócrates ou 
Aristóteles, inclui os mais 
pobres, “a pólis são os ci-
dadãos e não as muralhas 
nem os barcos viúvos de 
homens” (Tucídides).

Recordemos que na es-
trutura do estado romano, 
no período da Realeza (753 
a.C. a 510 a.C.), a partir de 
Sérvio Túlio (entre 578 e 
539 a.C.), as cúrias abriga-
vam os “plebeus”, normal-
mente formada por estran-
geiros (lembremos o caráter 
miscigenado da formação 
de Roma) e pelos pobres.

É próprio dos Impérios, 
sejam ideológicos, nacionais 
ou socioeconômicos, como 
vimos nesta série de Refle-
xões, com a religião cató-
lica, os EUA e as finanças, 
procurarem a homogenei-
zação ou pasteurização cul-
tural. Veja-se, como exem-
plo, as religiões usando o 
latim (que foi ensinado em 
escolas secundárias até a se-
gunda metade do século 20 
na Europa e nas Américas), 
o Reino Unido e os EUA, 
com inglês, sobrepondo-se 
ao francês (a língua culta do 
século 18), e com a predo-
minância destes dois países 
na gestão dos capitais apá-
tridas, com a manutenção 
do inglês cibernético, no 
presente Império Financei-
ro.

Portanto, a manifestação 
do poder pode ser iniciada 
pelo idioma e, deste modo, 
como as pessoas irão orga-
nizar seus pensamentos, os 
raciocínios.

O engenheiro Fernando 
Peregrino, ex-presidente 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Rio de Janei-
ro (Faperj) e secretário de 
Estado no Rio de Janeiro, 
prefaciando Mundo Latino e 
Mundialização (organizado 
por Darc Costa e Francis-
co Carlos Teixeira da Silva, 
Mauad-Faperj, RJ, 2004) 
afirmou: “O Brasil é o 
maior país de origem latina 
do mundo”, ao analisar a si-
tuação, no início do século 
21, das nações decorrentes 
dos Impérios europeus, es-
tes provenientes do des-
membramento de Roma. 
Tal é a continuidade de um 
poder fundado na cultura, 
seja autóctone seja imposta 
colonizadamente.

E, insistimos em rea-
firmar que a “mestiçagem 
cultural”, com sua postura 
inclusiva, não destrutiva das 

culturas autóctones, porém, 
ao contrário, integradora, é 
o meio mais importante de 
sedimentar e perpetuar o ti-
po de poder que a Realeza e 
a República romana soube-
ram construir. 

Contrariamente, todas 
secções, todos identitaris-
mos, toda esta pregação da 
inexistente liberdade aci-
ma da convivencialidade, 
amplamente aparelhados 
pelas redes de comunica-
ção, levam ao enfraqueci-
mento do poder nacional, 
e, ao fim, promovem mais 
exclusões e maiores desi-
gualdades.

Desde a primeira metade 
do século 20, com o resul-
tado nas pesquisas na área 
da transmissão de dados, 
a comunicação ficou cada 
vez mais restrita, exigindo 
maiores investimentos, e foi 
o sistema financeiro quem 
melhor soube aproveitá-
-la. Isto não só facilitou a 
universalização das trocas 
monetárias como trouxe 
novos veículos à formação 
das pessoas, à pedagogia 
colonial.

A comunicação é um 
dos maiores problemas 
que encontra o Brasil para 
constituição de um Estado 
Nacional Brasileiro. Há ver-
dadeiro monopólio privado 
da comunicação, dirigido 
por testa de ferro de capi-
tais alienígenas e da sua reli-
gião neopentecostal.

Identificar o poder que 
suporta ou sustenta um go-
verno, uma elite dirigente, é, 
por conseguinte, o primeiro 
e mais importante elemento 
para constituição do Estado 
Nacional. E, em seguida, 
saber organizar este poder 
ou combatê-lo, conforme a 
perspectiva do Estado Na-
cional.

A cultura a servir de base 
para construção deste Es-
tado será fundamental para 
sua duração, como vimos 
com Roma clássica.

Há também ideologias 
que lutam para a fragmen-
tação da sociedade, para 
a inexistência do Estado 
Nacional ou para a sua 
ineficácia, improdutivida-
de e inadequação das suas 
ações, com o objetivo mal 
dissimulado de manufaturar 
consensos acerca da neces-
sidade de transferir o exer-
cício da política para uma 
tecnocracia financista. São 
as formadoras das colônias, 

dos estados coloniais, que 
retiram a soberania das so-
ciedades.

Vejamos três condições 
de poder.

O Estado pode ser au-
toritário, todo poderoso, 
que impõe e obriga com-
portamentos e ações. Al-
guns o chamam do Estado 
Leviatã, na alusão à obra 
de Thomas Hobbes (1588-
1679), matemático e filó-
sofo inglês, para quem os 
homens só poderiam viver 
em paz se concordassem 
em se submeter ao poder 
absoluto e centralizado de 
um Estado.

Há o Estado iluminista, 
oriundo da Revolução Fran-
cesa, com o jargão da liber-
dade, igualdade e fraterni-
dade, mas, objetivamente, 
se desmembrou em pode-
res que, gradualmente, vêm 
se firmando em questões 
formais do direito, consti-
tuindo um Estado que até 
mesmo juristas denominam 
Têmis, deusa grega guardiã 
da lei.

Porém quer o Estado Le-
viatã, quer o Estado Têmis 
são estados, ao fim e a ca-
bo, de poder oligárquico, ou 
seja, de poucos, de parcela 
não significativa da socieda-
de integral.

Buscamos um Estado 
Solidário, Participativo, que 
para manter a alusão gre-
ga clássica, denominamos 
Estado Anteros. Anteros, 
irmão de Eros, filho de 
Afrodite e Ares, é um dos 
dois deuses com asas. Ele 
simboliza o amor corres-
pondido, a solidariedade e a 
comunicação dos sentimen-
tos e das razões.

O Estado Anteros será, 
por conseguinte, o Estado 
Solidário, da Comunicação 
Verdadeira, onde as pessoas 
se unirão pelo bem comum. 
Pode ser exemplificado pe-
los Estados Sociais do sé-
culo 20, moldados por dife-
rentes influências, desde o 
positivismo e o socialismo 
até o liberalismo social e 
mesmo o fascismo, confor-
me as idiossincrasias nacio-
nais. O oposto dos estados 

coloniais e da doutrinação 
pela pedagogia colonial, 
pois, nesse caso, o Estado 
atende a interesses outros 
que não os do povo, que 
constitui a essência humana 
da nacionalidade.

Porém devemos ter em 
mente que a sociedade hu-
mana é composta de muitas 
e diversificadas culturas que 
levam Estados Nacionais 
a seguirem seus próprios 
e distintos caminhos. Um 
Estado Anteros não pode 
agir internamente igual ao 
comportamento no univer-
so dos Estados, nas relações 
com os demais.

É indispensável estar 
preparado para se defender, 
para não se deixar dominar, 
quer pela força das armas, 
da destruição física, quer 
pela das ideias, aquela da 
destruição mental.

Shmuel Noch Eisenstadt, 
pensador polonês, no artigo 
“O Modelo Civilizacional e 
a Experiência Histórica da 
China” (em Eisenstadt, A 
Dinâmica das Civilizações, co-
letânea organizada por Jor-
ge Miguel Pedreira, Pedro 
Tavares de Almeida e Rui 
Santos para Edição Cos-
mos, Lisboa, 1991) trans-
creve do cientista político 
estadunidense Benjamin 
Isadore Schwartz (1916-
1999):

“Nos Analectos encon-
tra-se uma considerável va-
lorização da relação dos ho-
mens com o ‘céu’, que não é 
tratado simplesmente como 
o ‘tao’ imanente da natureza 
e da sociedade, mas como 
uma vontade transcenden-
te interessada na missão de 
redenção (da sociedade e, 
consequentemente, do ho-
mem, o ‘ren’)”.

Ao que Eisenstadt comen-
ta que a construção da Chi-
na, a mais antiga estrutura de 
Estado construída durante 
os últimos mil anos antes de 
Cristo, constituiu “uma rede 
organizacionalmente frouxa, 
mas relativamente coesa, de 
grupos e de indivíduos que 
partilhavam um substrato 
cultural e uma orientação po-
lítico-cultural comuns”. Este 
“enquadramento” (Eisensta-
dt) vinha dos ensinamentos e 
rituais confucianistas, ou seja, 
da teoria e da estrutura de 
administração que lhe dará 
efetividade.

Vê-se, portanto, que a te-
oria de poder, por si só, não 
subsiste ao tempo, por me-

lhor elaborada que seja, até 
porque a definição de “me-
lhor” varia conforme as cir-
cunstâncias. Hoje os pode-
res vigentes desconstroem 
na ação as ideias de Mon-
tesquieu, Rousseau, tanto 
quanto de Locke, Hobbes, 
Tomás de Aquino e tantos 
outros pensadores políticos 
que teorizaram acerca do 
bem comum.

A administração, ou seja, 
as estruturas dos Estados 
até se dissolvem diante da 
dominação neoliberal do 
“mercado”, uma entidade 
quase mística na qual o in-
teresse privado dos contro-
ladores de capitais aparece 
camuflado de interesse ge-
ral, como se toda a socieda-
de devesse convergir para a 
finalidade última de lucro e 
acumulação de poder e ri-
quezas.

Tão importante quanto 
estabelecer as condições 
teóricas para o Estado Na-
cional Brasileiro será apre-
sentar as condições organi-
zacionais para a construção 
deste Estado Nacional. A 
base já foi apresentada em 
artigo anterior: a aprofun-
dada investigação da cultura 
brasileira.

Concluímos, mais uma 
vez, com o mestre Hermes 
Lima (Introdução à Ciência do 
Direito, 1933) quando co-
menta o direito administra-
tivo e o constitucional, ou 
seja, as normas de organi-
zação e relacionamento da 
sociedade:

“Define-se Direito Ad-
ministrativo como o siste-
ma de princípios jurídicos 
que regulam a atividade 
específica do Estado para 
a realização dos seus fins. 
No Direito administrativo 
estão as normas que regu-
lam, de modo especial, a 
função administrativa do 
Estado, a organização do 
trabalho que incumbe às 
autoridades governamen-
tais e a competência dos 
funcionários.”

“O Direito constitucio-
nal fornece as bases da or-
ganização, o administrativo 
a marcha da organização”, o 
“tao” de Confúcio, ou seja, 
tem seu dinamismo próprio 
que acompanha a dinâmica 
da sociedade.

Felipe Maruf  Quintas 
 é cientista político.

Pedro Augusto Pinho  
é administrador aposentado.
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Militar distribui pesquisa 
fake, mas quem se importa?

Circula entre altas patentes militares uma pesquisa 
que afirma que “Bolsonaro vence hoje em todos os 

estados, porque o povo quer que ele continue”. O levan-
tamento é atribuído ao Paraná Pesquisas, garantindo a 
mensagem que está registrado no TSE. A pesquisa é tão 
verdadeira quanto uma nota de R$ 22. Só para ficar nas 3 
últimas divulgadas pelo instituto:

– Em Alagoas, Bolsonaro teria 58,36% das intenções de 
voto (na realidade, Lula lidera com 50,7%; o atual presi-
dente tem apenas 29,5%)

– Rio de Janeiro: 69,72% (pelo Paraná, há empate: Lula 
com 37,9%, Bolsonaro com 37,5%)

– Santa Catarina: 82,41% (na pesquisa real, Bolsonaro 
tem 45,1%, enquanto Lula alcança 29%)

O problema não é a mensagem com pesquisa falsa; o 
escândalo é um militar de alta hierarquia fingir acreditar 
nisso, a ponto de divulgar nos seus círculos. Estar a léguas 
da verdade não é empecilho nesse caso; o que se quer é 
criar a expectativa de que Bolsonaro está na frente e será 
roubado.

Avanços e riscos

A MP 1124, de 13 de junho, tornou a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) uma autarquia. 
“Como autarquia desvinculada à Presidência da República, 
passa a ter os mesmos níveis de independência que outras 
agências brasileiras, como a Anatel, Anvisa e o Banco 
Central, com estruturas administrativa e financeira inde-
pendentes. Trata-se de um grande passo para a Autoridade 
brasileira ter mais semelhança com as Autoridades euro-
peias (DPAs), o que trará benefícios para a cooperação 
internacional”, analisa Antonielle Freitas, DPO (Data 
Protection Officer) do escritório Viseu Advogados.

A torcida é para que não venha a ser cooptada por in-
teresses poderosos, como ocorreu com outras agências.

Dados robustos

A Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE.RJ), fer-
ramenta de gestão de dados desenvolvida pela Ceperj em 
parceria com a empresa Codex, promete transformar o 
Rio de Janeiro no único estado da América Latina com 
cobertura de imagens de satélite, com 15cm de HD.

“O IDE.RJ permite que os gestores públicos tenham 
acesso a informações robustas e ferramentas de planeja-
mento e gestão territorial, como por exemplo a identifica-
ção de áreas de expansão urbana, situação da malha viária, 
crescimento urbano desordenado, loteamentos irregulares, 
áreas de expansão industriais, entre outros”, explica Ga-
briel Lopes, presidente da Fundação Centro Estadual de 
Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos 
do Rio de Janeiro (Ceperj).

Lopes está em Portugal, onde será um dos palestrantes 
do Engage 2022, que termina nesta quarta-feira.

Liquidação

A Eletrobras foi privatizada sem que o Estado tenha 
cobrado um ágio por esse controle, como ocorre em 
qualquer venda de empresa.

Rápidas

O IAG – Escola de Negócios PUC-Rio realizará dia 22, 
às 19h, o webinário “Como revolucionar a Gestão da Ex-
periência do Cliente?”. Inscrições: bit.ly/webinarIAG42y 
*** De quinta a sábado, a MedLevensohn participará da 
42ª edição do Congresso da Sociedade de Cardiologia de 
São Paulo (Socesp), onde apresentará pela 1ª vez os moni-
tores MAPA Microlife Watch BP e Watch BP Home A

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

“Uniplaza - Empreendimentos, Participações 
e Administração de Centros de Compra Ltda.”

CNPJ/MF nº 62.064.225/0001-69  –  NIRE 35.209.050.674
23ª (Vigésima Terceira) Alteração Contratual

Pelo presente instrumento particular, (A) - Send - Empreendimentos e Participações Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.001.679/0001-69, com sede no Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466, 21º andar, conjunto 211, Cerqueira César, CEP: 
01228-200 com seus atos constitutivos aditados e consolidados, arquivados e registrados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o NIRE nº 35.219.832.144, neste ato 
representada na forma de seu contrato social por seu administrador, Alessandro Poli Veronezi, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 20.896.246 
SSP/SP e titular do CPF/MF nº 153.188.398-27, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 242, Cerqueira Cesar, CEP: 01228-200; 
e (B) - Alessandro Poli Veronezi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 
cédula de identidade RG nº 20.896.246 SSP/SP e titular do CPF/MF nº 153.188.398-27, domiciliado 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, 
conjunto 242, Cerqueira Cesar, CEP: 01228-200. Na qualidade de Únicos Sócios da Sociedade 
Limitada, de natureza empresarial, denominada “Uniplaza - Empreendimentos, Participações e 
Administração de Centros de Compra Ltda.”, inscrita no CNPJ/MF nº 62.064.225/0001-69, com 
sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Marginal à Avenida John Boyd Dunlop, 
350, pavimento superior, Chácara da República, CEP: 13024-500, resolvem alterar o contrato social, 
regularmente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 18 de dezembro 
de 1989, sob o NIRE nº 35.209.050.674; Resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade, na 
forma do Artigo 1.072, §3º da Lei nº 10.406, de 10.01.2002, de acordo com os seguintes termos e 
condições: 1. Mediante a expressa concordância unânime dos sócios representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, resolvem os sócios reduzir o capital social da Sociedade por 
considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código 
Civil, passando dos atuais R$ 21.215.243,00 (vinte e um milhões, duzentos e quinze mil, duzentos 
e quarenta e três reais), para R$ 9.215.243,00, (nove milhões, duzentos e quinze mil, duzentos 
e quarenta e três reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 12.000.000,00, (doze milhões 
de reais), mediante o cancelamento de 12.000.000, (doze milhões) de quotas, representativas do 
capital social da Sociedade, no valor nominal total de R$ 12.000.000,00, (doze milhões de reais), 
referente a parte das quotas detidas pela sócia Send - Empreendimentos e Participações Ltda., 
totalmente integralizadas. 2. Tendo em vista o cancelamento de 12.000.000, (doze milhões) de 
quotas representativas do capital social da Sociedade, totalmente integralizadas, conforme 
deliberado acima, os sócios aprovam a compensação entre a sócia Send - Empreendimentos e 
Participações Ltda. e a Sociedade, a título de compensação de mútuo existente entre ambas para 
quitação do valor total de R$ 12.000.000,00, (doze milhões de reais). 3. O pagamento será feito 
mediante compensação de mútuo existente entre a Sociedade e a sócia Send - Empreendimentos 
e Participações Ltda. 4. A Sociedade e a sócia Send - Empreendimentos e Participações Ltda., 
neste ato, após cumpridas as formalidades do item “3” acima, concedem-se mutuamente a mais 
ampla, plena, rasa, irrevogável quitação com relação aos atos ora aprovados, para nada mais 
reclamarem uma da outra a qualquer tempo e a qualquer título. 5. Face à deliberação tomada 
conforme item 1 acima, o Artigo 5º do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Cláusula 5ª - O capital social é de R$ 9.215.243,00, (nove milhões, duzentos e 
quinze mil, duzentos e quarenta e três reais), dividido em 9.215.243, (nove milhões, duzentas e 
quinze mil, duzentas e quarenta e três) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente 
integralizadas e assim distribuídas:

Sócios Quotas Valor
Send Empreendimentos e Participações Ltda. 9.215.242 R$ 9.215.242,00
Alessandro Poli Veronezi                 1 R$               1,00
Total 9.215.243 R$ 9.215.243,00
Parágrafo 1º - Cada quota dará direito a um voto nas deliberações dos sócios quotistas, sendo 
indivisível em relação à sociedade, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 1.056, e 
seus parágrafos, do Código Civil. Parágrafo 2º - Na forma do artigo 1.052 do Código Civil, 
a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social.” 6. Por fim, resolvem as partes ratificar todas 
as demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade, não expressamente alteradas pelo presente 
instrumento. E, por estarem de comum acordo, os sócios quotistas já identificados, aprovam o 
presente instrumento, assinando‑o em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins legais 
perante 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem. Campinas, SP, 29 de abril de 2022. 
Send - Empreendimentos e Participações Ltda. - (Representada por Alessandro Poli Veronezi) - 
Alessandro Poli Veronezi.

Inflação de maio pesou mais  
para as famílias de maior renda 

A inflação para as 
famílias de renda 
mais alta chegou a 

0,93% contra 0,29% no seg-
mento de renda mais baixa, 
é o que aponta o Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) ao divulgar 
nesta terça-feira dados de 
maio do Indicador Ipea de 
Inflação por Faixa de Ren-
da. Apesar da diferença, no 
acumulado deste ano, até o 
mês de maio, as taxas de in-
flação para essas duas faixas 
foram de 4,66% e 4,79%, 
respectivamente. A maior 
alta em 2022 foi registrada 
entre as famílias de renda 
média (4,85%).

Os subgrupos transpor-
tes, alimentos e bebidas e 
saúde e cuidados pessoais 
foram os principais respon-
sáveis pela pressão infla-
cionária em maio. No caso 
dos transportes, além da 
alta de 1,0% dos combus-
tíveis, o reajuste de 18,3% 
nas passagens aéreas im-

pactou a inflação do seg-
mento de renda mais alta, 
enquanto os aumentos das 
tarifas de ônibus intermuni-
cipal (1,2%) e interestadual 
(1,4%) pressionaram as fa-
mílias de renda mais baixa.

No subgrupo alimen-
tos, apesar das reduções de 
10,1% no preço dos tubér-
culos, 3,2% das hortaliças e 
verduras e 2,3% das frutas, 
houve alta entre os farináce-
os (3,2%), leite e derivados 
(3,4%), panificados (1,8%) 
e aves e ovos (1,7%). Esses 
aumentos, além do reajuste 
de 2,5% dos medicamen-
tos, tiveram um peso maior 
entre as famílias de menor 
renda, devido à sua impor-
tância na cesta de consumo 
desse segmento. Da mesma 
forma, a queda de 8,0% no 
preço da energia, em maio, 
gerou um alívio inflacioná-
rio maior para as famílias 
mais pobres, haja vista o pe-
so desse item no orçamento 
dessa faixa de renda.

Ao se comparar os re-
sultados de maio de 2022 
com o mesmo período de 
2021, nota-se que a infla-
ção do segmento de ren-
da muito baixa diminuiu, 
passando de 0,92% para 
0,29%. Já entre os domi-
cílios de renda mais alta, 
a taxa apurada avançou de 
0,50% para 0,93% na mes-
ma comparação.

Essa desaceleração infla-
cionária para as famílias de 
menor renda partiu do de-
sempenho do grupo habita-
ção, cujas deflações de 8,0% 
da energia elétrica e de 1,0% 
do gás de cozinha contras-
tam com as altas de 5,4% e 
1,2%, respectivamente, ob-
servadas em maio de 2021. 
Para a faixa de renda mais 
alta, a inflação foi menor 
em maio de 2021 por con-
ta do subgrupo transportes, 
que apresentou uma queda 
de 28,3% das passagens aé-
reas naquele mês, além de 
reajustes mais modestos no 

subgrupo serviços pessoais 
e recreação.

Com exceção das famí-
lias de renda alta, a variação 
acumulada em 12 meses, 
até maio, recuou para todas 
as demais faixas de renda. 
Em termos absolutos, a 
maior taxa se encontra na 
classe de renda muito baixa 
(12%), enquanto a menor é 
verificada no segmento de 
renda média-alta (11,2%).

Já de acordo com o Ín-
dice de Preços dos Super-
mercados (IPS), apurado 
pela Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) em 
parceria com a Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe) e divulgado 
ontem, foi de 1,87% em 
maio, um recuo importan-
te em relação ao índice de 
abril, que ficou em 3,02%. 
A queda sinaliza uma de-
saceleração da inflação e é 
tendência para os próximos 
meses, o que traz alívio para 
o orçamento das famílias.

Juros maiores para o segundo semestre
Economistas revisam de 9% para 9,75% Selic para 2023 

O ciclo de alta de 
juros deve ser in-
terrompido após 

agosto, com a taxa Selic en-
cerrando o ano em 13,5%.  
Esta é a aposta do Grupo 
Consultivo Macroeconômi-
co da Associação Brasileira 
das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capi-
tais (Anbima), formado por 
24 economistas-chefes de 
instituições associadas. A 
projeção foi feita na última 
reunião do Grupo, realizada 
na sexta-feira passada.

Segundo o coordenador 
do Grupo Macro, Fernando 
Honorato, a expectativa de 
boa parte dos economistas 
é que o Banco Central man-

tenha a taxa de juros mais 
alta por mais tempo. O de-
bate do Grupo sobre a po-
lítica monetária estima mais 
um aumento de 0,50 ponto 
da taxa Selic, em junho, e 
outro de 0,25 em agosto, 
encerrando dezembro em 
13,5%. Entretanto, não 
houve, consenso em rela-
ção ao patamar da taxa para 
o final de 2022. A mínima e 
a máxima apuradas ficaram 
em 13,25% e 14,25%, res-
pectivamente.

Para os economistas, 
o mais provável é que o 
Banco Central interrompa 
o ciclo de alta dos juros e 
permaneça em um patamar 
elevado por mais tempo, o 

que elevaria os juros médios 
da economia. Para o final de 
2023, a projeção para a taxa 
Selic foi revisada de 9% pa-
ra 9,75%.

Inflação

Quanto ao IPCA, o Gru-
po Macro revisou a proje-
ção de 2022 de 7,9% para 
9,1% em relação à reunião 
de abril. Para 2023, a pre-
visão dos economistas pas-
sou de 4% para 4,5%. Essas 
projeções, entretanto, não 
levam em conta os efeitos 
das medidas de desonera-
ção fiscal divulgadas pelo 
governo, que podem im-
pactar para baixo o IPCA 

deste ano e, para cima, o do 
próximo.

Entre as casas que revi-
saram as previsões para in-
flação em função desses im-
pactos, as medianas ficaram 
em 7,5% para 2022 e 5,4% 
para 2023. Os economistas 
ressaltaram que o cenário 
da inflação para o próximo 
ano continua desafiador, não 
apenas em função do caráter 
inercial da inflação, mas pelas 
incertezas fiscais quanto à 
manutenção do aparato ins-
titucional de controle de gas-
tos, o que dificulta o trabalho 
de ancoragem das expectati-
vas inflacionárias de médios e 
longos prazos realizados pelo 
Banco Central.
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Arraiá da 
responsabilidade sociá
No Brasil, nestes meses de junho e julho, é época de 

uma das suas festas mais populares, e o País vira qua-
se um só arraiá. No arraiá, mais conhecido por mercado, 
as empresas também evoluem conforme o ritmo puxado 
pela sanfona. A dança é inspirada na “quadrille”, daí a de-
nominação quadrilha, dançada na corte francesa no século 
19. Todos os passos têm as suas denominações também 
derivadas do francês.

Primeiro passo, Anarriê!
Do francês “en arrière” (para trás). A este comando, o 

grupo evolui aos pares para o centro de uma roda, onde, 
ao chegarem, separam-se, caminhando para trás. No arraiá 
do mercado, cada empresa olha para o seu par e concor-
rente e pensa: “Se ele vai, eu não vou ficar para trás”, mas 
quando está chegando ao centro da questão, muitas delas 
caminham para trás, sorrindo amarelo para a assistência.

Segundo passo, Anavan!
Do francês “en avant” (avancem). Este comando indica 

que homens e mulheres devem avançar, até reencontrarem 
os seus pares. No arraiá do mercado, a evolução também 
não é linear, podendo acontecer por determinação ou por 
arrependimento. O par pode ser concorrente, mas, acima 
disto, pode ser companheiro. Só a cooperação com ele per-
mite seguir dançando a quadrilha, por muito mais tempo.

Terceiro passo, Balance!
Do francês “balancer” (balançar). Comando para que os 

dançarinos marquem passo, sem sair do lugar. No arraiá do 
mercado, a disposição de dançar não assegura a evolução 
dos pares. Acontece de haver esforço, queimar recursos e 
não sair do lugar. Continuar marcando passo sem evoluir, 
indefinidamente, no entanto, só como farsa.

Quarto passo, Travessê!
Do francês “traverser” (atravessar). A partir deste co-

mando, os pares, divididos em duas colunas, vão até o 
centro da roda, formam um trançado e, daí, seguem para 
o lado oposto ao que estavam inicialmente. No arraiá do 
mercado, empresas que se proporcionam as possibilidades 
do trançado da diversidade, chegam mais longe.

Quinto passo, Tur!
Do francês “tour” (giro). Com este comando, o homem 

abraça a cintura da dama que, por sua vez, coloca o braço 
no ombro dele e, juntos, dão uma volta. No arraiá do mer-
cado, a realização do giro também depende da aproxima-
ção entre as partes interessadas.

Sexto passo, Changê de dame!
Do francês “changer de dame” (trocar de dama). Este 

é o comando para que o círculo se movimente, com a al-
ternância na formação dos casais. No arraiá do mercado, só 
com as trocas de valores entre partes interessadas, a empre-
sa consegue se movimentar.

Último passo, À La Vonté!
Do francês “a (la) volontê” (à vontade). Este é comando 

que realiza a diversão para quem, até aqui, cumpriu a mar-
cação de todos os passos. No arraiá do mercado, é a dife-
rença entre brincar à vontade ou dançar. Quem observou 
os procedimentos de valorização da diversidade e interagiu 
com as partes interessadas brinca à vontade. Quem não 
observou, dança.

Serviços públicos do Estado do Rio 
sentem impactos do endividamento 

Os impactos do 
endividamento 
do Estado sobre 

a qualidade dos serviços 
públicos foram discutidos 
em audiência pública pro-
movida, nesta terça-feira, 
pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Dí-
vida Pública, instituída pela 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj). A reunião contou 
com as participações de 
representantes do Fórum 
Permanente dos Servidores 
Públicos do Estado (Fos-
perj) e da Auditoria Cidadã 
da Dívida.

“Do ponto de vista es-
tratégico, revoga-se a dívi-
da pública, pois ela já está 
paga. O valor da dívida in-
fluencia o serviço público 
como um todo. É necessá-
rio o concurso público para 
a recomposição do quadro 
de servidores, no entanto, 
se proíbe os concursos e 
se libera o provimento por 
cargo comissionado. São 
saberes e compromissos 
distintos. Verificamos que, 
nos cargos comissionados, 

a imensa maioria não tem 
nem tempo hábil para en-
tender o que é o Estado, 
cuja gestão não é para ini-
ciantes. Não podemos man-
ter o estado nesse processo 
de desqualificação, por fal-
ta de concursos públicos”, 
disse o presidente da CPI, 
deputado Luiz Paulo (PSD).

O integrante do Forsperj, 
Rodrigo Lelis, detalhou par-
te da trajetória de endivida-
mento e criticou o aumento 
do passivo dentro do regime 
de recuperação fiscal: “Em 
1999 a dívida do estado com 
a União era de R$ 13 bilhões. 
Dez anos depois, segundo 
dados da Secretaria do Te-
souro Nacional (STN), fo-
ram pagos R$ 29,6 milhões 
de serviço da dívida, que 
passados mais dez anos era 
de 90 bilhões. Além disso, 
o Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) incrementou a 
dívida em R$ 33 bilhões”.

Lelis também criticou a 
forma como a União trata 
o endividamento do esta-
do. “A dívida pública como 
se apresenta é uma lesão 
ao pacto federativo, impe-

de o estado de investir em 
serviços básicos, além de 
promover o desmonte do 
serviço público, causando 
diminuição no número de 
servidores efetivos e au-
mento de comissionados e 
terceirizados. O Conselho 
de Supervisão do RRF não 
recomenda diminuição na 
quantidade de comissiona-
dos, mas prega não reali-
zação de concurso público. 
As condicionantes do RRF 
deveriam ser investimento 
público e cobrança de re-
sultados destes”, declarou.

Coordenador da Audito-
ria Cidadã, Paulo Lindesay, 
chamou a atenção para a ló-
gica lucrativa da negociação 
dos débitos com a União: 
“A título de exemplo, foi 
estabelecido, via emenda à 
Constituição Federal, um 
teto de gastos para o orça-
mento primário, mas não 
para a dívida. Os inves-
timentos em Educação e 
Saúde só podem aumentar 
quando corrigidos por ín-
dices inflacionários, mas a 
dívida pública pode crescer 
à vontade. A dívida do esta-

do com a União precisa ser 
questionada em sua essên-
cia, na sua estrutura”. 

O deputado Eliomar Co-
elho (PSB) afirmou que o 
problema do endividamen-
to não é apenas uma ques-
tão técnica e precisa ser re-
solvida através da política. 
“Trouxeram aqui informa-
ções com um alto grau de 
precisão para nos debruçar-
mos. Mas temos que pensar 
politicamente para sair des-
sa situação. Quando houve 
a última proposta de RRF, 
por exemplo, ficamos seis 
meses discutindo, e, ao fim, 
demos tudo isso para ga-
rantir avanços do capital”.

Integrante da Assesso-
ria Fiscal da Alerj, Fernando 
Lopes pregou união entre os 
estados na negociação da dí-
vida: “A articulação entre os 
estados pode nos ajudar, por 
meio dos deputados federais. 
O RRF não pode ser um pro-
grama de caotização fiscal, 
e sim de recuperação fiscal, 
pelo menos nas aparências. 
Se constatamos o contrário, 
temos argumentos para com-
batê-lo pela via política”.

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
SICOOB CENTRAL RIO - CNPJ 14.568.725/0001-95 NIRE 33400051688

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de 
Crédito do Rio de Janeiro Ltda. – Sicoob Central Rio, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social, convoca as suas cooperativas asso-
ciadas, que nesta data são em número de 7 (sete), em condições de votar, 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua 
sede social à Rua Rodrigo Silva 26, 6° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, no 
dia 27 (vinte e sete) de junho de 2022, obedecendo aos seguintes horários 
e quórum para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o 
que determina o estatuto social: 1 – em primeira convocação, às 12:00 (doze 
horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associadas; 2 – 
em segunda convocação, às 13:00 (treze horas), com a presença da metade e 
mais um do número total de associadas; 3 – em terceira e última convocação, 
às 14:00(quatorze horas), com a presença de no mínimo 3 (três) associadas, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia: a) 
Autorização para realização de estudo para incorporação da Cooperativa Cen-
tral de Economia e Crédito Mútuo – Sicoob UniMais, CNPJ 73.085.573/0001-39 
NIRE 35.4.0002393-7 pela Cooperativa Central de Crédito do Rio de Janeiro 
Ltda. – Sicoob Central Rio, CNPJ 14.568.725/0001-95 NIRE 33.4.0005168-8; 
b) Indicação de representantes a compor a Comissão Mista que realizará os 
estudos necessários à Incorporação. Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022.

Luiz Antonio Ferreira de Araujo
Presidente do Conselho de Administração

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da  
Brasilcap Capitalização S.A. realizada em 26 de novembro de 2021 - ATA 
Nº 30/2021: Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua Senador 
Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 26 de novembro 
de 2021, às 19h. A reunião ocorreu de forma digital, por videoconferência, 
tendo sida permitida a participação por meio da plataforma digital com aces-
so individual concedido aos membros. Presenças: Participaram os membros 
titulares do Conselho de Administração, os Srs. Ullisses Christian Silva Assis, 
Gustavo Leipnitz Ene, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e as 
Sras. Mariangela Fialek e Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Parti-
ciparam da reunião o Presidente da Companhia, Sr. Nelson Antônio de Sou-
za, os Diretores da Companhia, os Srs. Carlos Hamilton Vasconcelos Araujo, 
Denis dos Santos Morais, Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho 
e Marcelo Gonçalves Farinha. Como secretário da reunião o Presidente da 
Companhia, o Sr. Nelson Antônio de Souza. Ordem do Dia: (1) Renúncia de 
Membro do Comitê de Auditoria – os conselheiros ficaram cientes do pedido 
de renúncia, recepcionado pela Companhia em 03/11/2021, do Sr. Maurício 
Nogueira ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Brasilcap, eleito 
pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 31/03/2021, com 
mandato de 01 (um) ano. (2) Composição do Comitê de Auditoria - face 
a exposto no item (1), o Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A. 
ficará assim constituído: Nome/Cargo: Rafael Augusto Sperendio: Membro 
Coordenador. Vago - Membro. Marcio de Moraes Palmeira - Membro. Emis-
são e Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas 
cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em 
vigor. Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada 
a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, seguirá para 
assinatura dos membros do Conselho de Administração. O Secretário des-
sa reunião declara, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos 
para a realização desta reunião, especialmente os previstos na legislação vi-
gente. Ullisses Christian Silva Assis - Presidente; Gustavo Leipnitz Ene - 
Conselheiro; Silvano Gianni - Conselheiro; Mariangela Fialek - Conselheira; 
Marcelo Pacheco dos Guaranys - Conselheiro; Maria do Carmo Nabuco 
de Almeida Braga - Conselheira. Nelson Antônio de Souza - Secretário. Ho-
mologada pela SUSEP conforme Ofício Eletrônico Nº 106/2022/CGRAJ/DIR1/
SUSEP, Processo nº 15414.647759/2021-07, protocolado em 04/11/2021 e 
complementado em 05/01/2022. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamen-
to em 25/04/2022 sob o nº 00004858508. Protocolo: 00-2022/319150-7 em 
19/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIAPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, 
CNPJ: 39.485.412/0001-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – 
SEMOB, , recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos 
Animais – SEMADA, o DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO - AVB SEMADA 
Nº 000066, que altera o prazo de validade da Licença de Instalação e 
Operação – LIO nº 000003, sendo prorrogada até 30 de maio de 2026. 
No seguinte local: Rua Dom Antonio, lote 22 e 23, quadra J, Parque El-
dorado, Queimados-RJ. Georreferenciado através das coordenadas 
métricas 645493 E; 7486373 N. FUSO 23-K (DATUM: SIRGAS 2000).

Brasil perde R$ 22 bi por ano por  
não usar aquecedor solar de água

O consumo de ener-
gia no Brasil bateu 
recorde em março 

último, de acordo com a 
Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE). No período, 
foram consumidos 44,101 
terawatts hora (TWh), o 
maior índice da série histó-
rica desde 2004, indicando 
que deverá haver aumento 
de consumo também no 
ano todo de 2022 e também 
nos próximos.

“A falta de investimen-
tos em energia solar térmi-
ca pesa no bolso do con-
sumidor. Para se entender 
melhor a questão, vamos 
analisar aqui o potencial de 
economia propiciado pelos 
aquecedores solares, que 
tem tecnologia 100% nacio-
nal. Para obter essa econo-

mia, basta fazer a conta. O 
consumo de energia elétrica 
no Brasil em 2021 foi de 
500,209 TWh. Sendo que 
cerca de 7% desse consu-
mo é para aquecer água 
para banho (chuveiros e 
outros aquecedores elétri-
cos), chegamos ao número 
35,015 TWh. Consideran-
do o custo de 700 milhões 
de reais o terawatt-hora, 
ou seja R$ 0,70/KWh pa-
ra consumidor residencial, 
o brasileiro gastou 24,51 
bilhões de reais para to-
mar banho em 2021”, diz 
o presidente da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Térmica (Abrasol), Luiz 
Antonio dos Santos Pinto.

O aquecedor solar pode 
suprir mais de 90% (fração 
solar) desse consumo, então 

o povo brasileiro desperdi-
ça por ano cerca de R$ 22 
bilhões por não ter aquece-
dor solar em todos os do-
micílios do país.

Segundo a Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), o 
avanço da energia solar no 
país no último ano colo-
cou o Brasil em quarto no 
ranking de países que mais 
acrescentaram capacidade 
solar fotovoltaica no mun-
do. De acordo com a insti-
tuição, o lucro para um in-
vestidor em painéis solares 
pode chegar de 15% a 20% 
ao ano.

Depois de dois anos de 
discussão e tramitação no 
Congresso Nacional, o Bra-
sil conta, agora, com um 
marco legal para a energia 

solar. Em vigência desde o 
início deste ano, a Lei Fe-
deral 14.300/2022 institui 
uma cobrança, que começa 
a valer a partir de janeiro 
de 2023, para quem instalar 
novos painéis fotovoltaicos. 
A chamada geração distri-
buída é feita, na maioria dos 
casos, por painéis solares 
instalados em casas, condo-
mínios e para as chamadas 
“usinas solares”, quando 
um cliente usa energia solar, 
mas ela está sendo gerada 
fora da sua casa ou escritó-
rio. A legislação também es-
tabelece que quem já tinha 
instalado o sistema em casa 
antes da sua publicação ou 
quem o instalar até início 
de janeiro de 2023 conti-
nua isento da cobrança até 
2045.
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1. Data, Hora e Local: Em 31 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, de modo 
digital, na sede da Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”), localizada na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do 
Chile, nº 330, Bloco 1, sala 701, Centro, CEP.: 20.031-170. 2. Convocação e 
Presença: A assembleia foi regularmente convocada mediante publicação de 
edital de convocação, na forma especificada no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 
(“Lei das S.A.”): (i) no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições 
dos dias 23, 27 e 28 de dezembro de 2021, nas páginas 3, 4 e 7, 
respectivamente; e (ii) no jornal “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 23, 
27 e 28 de dezembro de 2021, nas páginas 6, 5 e 4, respectivamente. Quórum 
atingido em primeira convocação, mediante a presença de acionistas titulares 
de ações representando 98,74% (noventa e oito inteiros e setenta e quatro 
centésimos por cento) do capital social da Companhia. Além dos acionistas, 
também estiveram presentes o Sr. Nelson Antônio de Souza, Presidente da 
Companhia e o Sr. Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Presidente 
do Conselho Fiscal da Companhia 3. Mesa: Silvano Gianni – Presidente; 
Rodrigo Ribeiro Accioly – Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) 
aumento do capital social da Companhia de R$ 100.005.400,00 (cem milhões, 
cinco mil e quatrocentos reais), mediante a emissão de 76.340.000 (setenta e 
seis milhões, trezentas e quarenta mil) ações preferenciais, nominativas e 
sem valor nominal; (ii) a capitalização dos créditos detidos pelas acionistas 
BB Seguros Participações S.A., Icatu Seguros S.A. e Companhia de Seguros 
Aliança da Bahia contra à Companhia; (iii) a alteração do Estatuto Social da 
Companhia; e (iv) a autorização para que a Companhia e seus administradores 
tomem todas as medidas estritamente necessárias para formalizar as 
deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária. 
5. Deliberações: Após a discussão da Ordem do Dia e, sendo de 
conhecimento de todos o Parecer do Conselho Fiscal e a Proposta da 
Administração, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem 
qualquer ressalva: 5.1. Em razão da deliberação acima, aprovar o aumento do 
capital social da Companhia de R$254.392.710,76 (duzentos e cinquenta e 
quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e dez reais e 
setenta e seis centavos) para R$354.398.110,76 (trezentos e cinquenta e 
quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento e dez reais e setenta e 
seis centavos), mediante a emissão de 76.340.000 (setenta e seis milhões, 
trezentas e quarenta mil) ações preferenciais, nominativas e sem valor 
nominal (“Ações”), pelo preço de emissão de R$1,31 (um real e trinta e um 
centavos) por ação, fixado conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 170, 
da Lei das S.A., totalizando um aumento de capital no valor de 
R$100.005.400,00 (cem milhões, cinco mil e quatrocentos reais). 
5.2. Capitalizar os créditos decorrentes dos Instrumentos Particulares de 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFACs celebrados, em 22 de 
dezembro de 2021, pelos acionistas BB Seguros Participações S.A., 
sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.159.426/0001-
09, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUN, na Quadra 05, 
Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Asa Norte, CEP 70040-
912 (“BB Seguros”), Icatu Seguros S.A., sociedade anônima fechada, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 42.283.770/0001-39, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, 
Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Santo Cristo, CEP 20220-297, 
(“Icatu Seguros”) e Companhia de Seguros Aliança da Bahia, sociedade 
anônima aberta, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.144.071/0001-90, com sede 
na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Pinto Martins, nº 11, 9º 
andar, Comércio, CEP 40015-020 (“Aliança da Bahia”) e a Companhia 
(“Contratos de AFAC”) no montante total de R$100.005.400,00 (cem milhões, 
cinco mil e quatrocentos reais). 5.3. As Ações são subscritas pelas acionistas 
BB Seguros, Icatu Seguros e Aliança da Bahia nas quantidades e condições 
indicadas nos boletins de subscrição constantes dos Anexos I a V à presente 
ata, e integralizadas mediante a capitalização de créditos decorrentes dos 
Contratos de AFAC. 5.4. Na forma do parágrafo 2º, do artigo 171, da Lei das 
S.A., é assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência no 
aumento de capital, o que poderá ser exercido em até 30 (trinta) dias a contar 
da publicação do aviso aos acionistas. 5.5. Em razão das deliberações acima, 
aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual fica 
consolidado e transcrito ao final desta ata, passando a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O capital da COMPANHIA é de R$354.398.110,76 
(trezentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento 
e dez reais e setenta e seis centavos), dividido em 216.010.804 (duzentas e 
dezesseis milhões, dez mil, oitocentas e quatro) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, e em 184.329.196 (cento e oitenta e quatro milhões, 
trezentas e vinte e nove mil e cento e noventa e seis) ações preferenciais, 
nominativas e sem valor nominal”. 5.6. Autorizar a Companhia e seus 
administradores a tomarem todas as medidas estritamente necessárias para 
formalizar as deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que 
foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. Mesa: Silvano Gianni - 
Presidente; Rodrigo Ribeiro Accioly - Secretário. Acionistas Presentes: 
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - Julio Cesar das Neves - Procurador; 
ICATU SEGUROS S.A. - Gustavo de Brito Pinto Leite - Procurador; 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA - Augusto Cesar Carvalho 
Kruschewsky e Rodrigo Ribeiro Accioly - Administradores. RELAÇÃO 
COMPLETA DOS ACIONISTAS EM 31/12/2021 - Acionistas/Ações ON/% 
ON/Ações PN/% PN/Total de Ações/Capital Total %: BB Seguros 
Participações S.A.: 107.989.204/49,99/107.989.196/100,00/215.978.400/66,66; 
Icatu Seguros S.A.: 54.010.799/25,00/0/0,00/54.010.799/16,67; Cia. de 
Seguros Aliança da Bahia: 51.292.002/23,75/0/0,00/51.292.002/15,83; 
Acionistas Minoritários inclusive Conselheiros de Administração: 2.718.
799/1,26/0/0,00/2.718.799/0,84; TOTAL: 216.010.804/100,00/107.989.196/ 
100,00/324.000.000/100,00. LISTA DOS ACIONISTAS PRESENTES AO 
ATO: 1) BB Seguros Participações S.A. – Representada, na forma do §1º 
do artigo 126 da Lei 6.404/76, por Julio Cesar das Neves, brasileiro, inscrito 
no CPF nº 618.808.682-53, OAB/DF 24.577, residente e domiciliado em 
Brasília/DF, com endereço comercial na SAUN, Quadra 5, Lote B, 3º andar, 
Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70040-912. 2) Icatu 
Seguros S.A. – Representada, na forma do §1º do artigo 126 da Lei 6.404/76, 
por Gustavo de Brito Pinto Leite, brasileiro, inscrito no CPF nº 078.937.397-11, 
OAB/RJ 117.727, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço 
comercial na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 
1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 20220-297. 3) Companhia de Seguros Aliança da Bahia - 
Representada, na forma do §1º do artigo 126 da Lei 6.404/76, por Augusto 
Cesar Carvalho Kruschewsky, brasileiro, inscrito no CPF nº 559.078.735-15, 
residente e domiciliado em Salvador/BA, e Rodrigo Ribeiro Accioly, brasileiro, 
inscrito no CPF nº 855.821.665-72, residente e domiciliado em Salvador/BA, 
ambos com endereço comercial na Rua Pinto Martins, nº 11, Comércio, 
Salvador, Bahia/BA, CEP: 40.015-020. BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES 
S.A. - Julio Cesar das Neves - Procurador; ICATU SEGUROS S.A. - Gustavo 
de Brito Pinto Leite - Procurador; COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA 
BAHIA - Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky e Rodrigo Ribeiro Accioly - 
Administradores. ESTATUTO SOCIAL DA BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO 
S.A. - CAPÍTULO I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º. 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A., a seguir chamada COMPANHIA, é uma 
sociedade anônima, companhia fechada, autorizada a funcionar pelo Governo 
Federal e reger-se-á pelo presente estatuto e dispositivos legais aplicáveis. 
Art. 2º. A COMPANHIA tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, 
podendo, por deliberação do Conselho de Administração, criar, manter, 
encerrar e suprimir sucursais, agências, inspetorias e escritórios no Brasil e 
no Exterior, satisfeitas as formalidades legais. Art. 3º. A COMPANHIA tem por 
objetivo atuar na área de capitalização, podendo instituir e comercializar 
planos de capitalização, bem como os demais produtos e serviços admitidos 
às sociedades de capitalização, podendo participar de outras sociedades. 
Art. 4º. O prazo de duração da COMPANHIA é indeterminado. CAPÍTULO II 
- Capital Social: Art. 5º. O capital da COMPANHIA é de R$ 354.398.110,76 
(trezentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento 
e dez reais e setenta e seis centavos), dividido em 216.010.804 (duzentas e 
dezesseis milhões, dez mil, oitocentas e quatro) ações ordinárias, nominativas 

e sem valor nominal, e em 184.329.196 (cento e oitenta e quatro milhões, 
trezentas e vinte e nove mil e cento e noventa e seis) ações preferenciais, 
nominativas e sem valor nominal. §1º. A COMPANHIA poderá emitir ações 
preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo aumento de 
classe existente, sem guardar proporção com as demais. §2º. A COMPANHIA 
poderá emitir cautelas, certificados ou títulos múltiplos de ações, os quais 
serão sempre assinados por 2 (dois) Diretores. §3º. O desdobramento de 
cautelas e títulos múltiplos será efetuado a preço de custo. §4º. As ações 
ordinárias de emissão da COMPANHIA, por deliberação da Assembleia Geral, 
poderão ser convertidas em ações preferenciais, na proporção de 1 (uma) 
ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial. § 5º . As ações preferenciais de 
emissão da COMPANHIA não gozarão do direito de voto, e conferirão a seus 
titulares, prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação da 
COMPANHIA. Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei 6.404/76, as ações 
preferenciais não ultrapassarão 50% (cinquenta por cento) do total das ações 
emitidas. § 6º. Os acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, poderão 
permutar entre si ações de emissão da COMPANHIA. Art. 6º. A cada ação 
ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. 
CAPÍTULO III - Assembleia Geral: Art. 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á, 
ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros meses seguintes ao término do 
exercício social e, extraordinariamente, quando convocada na forma da lei ou 
deste estatuto, sendo presidida pelo Presidente do Conselho de Administração 
e secretariada por um dos acionistas presentes ou seu representante, a ser 
escolhido pelo Presidente. Art. 8º. Ficarão suspensas as transferências de 
ações nos 8 (oito) dias que antecederem à realização da Assembleia Geral. 
Art. 9º. São necessários votos favoráveis de 2/3 (dois terços) da totalidade 
das ações, com direito a voto, para as seguintes deliberações: I. mudança do 
objeto social, alteração do dividendo obrigatório e qualquer outra modificação 
no Estatuto da COMPANHIA; II. modificação do capital social da COMPANHIA; 
III. incorporação, fusão ou cisão da COMPANHIA, ou a incorporação, na 
COMPANHIA, de outra sociedade; IV. criação de ações preferenciais, ou 
aumento de classe de ações existentes, sem guardar proporção com as 
demais; V. alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou 
amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de 
nova classe mais favorecida; VI. criação de partes beneficiárias ou emissão 
de valores mobiliários; VII. participação em grupos de sociedades; 
VIII. dissolução e liquidação da COMPANHIA, ou cessação do estado de 
liquidação; e IX. permuta de ações de emissão da COMPANHIA entre os 
acionistas. CAPÍTULO IV - Administração: Art. 10. A COMPANHIA será 
administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, 
compostos por pessoas naturais, residentes no País, dotadas dos requisitos 
legais. §1º. Os eleitos para os órgãos de administração terão mandato de três 
anos, permitida a reeleição. §2º. O prazo de gestão estender-se-á até a 
investidura dos novos membros. §3º. O substituto eleito para preencher cargo 
vago completará o prazo de gestão do substituído. §4º. A remuneração global 
e mensal dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral. 
§5º. Além da remuneração de que trata o parágrafo antecedente, os 
Administradores poderão ter direito a participar nos lucros, caso a Assembleia 
Geral assim venha a deliberar, nos termos do Art. 33 deste estatuto, 
observadas as disposições legais sobre a matéria. §6º. Os administradores 
serão investidos em seus cargos na forma da lei, estando dispensados de 
prestar caução em garantia de seus mandatos. SEÇÃO I - Conselho de 
Administração: Art. 11. O Conselho de Administração será composto por, no 
mínimo 4 (quatro), e no máximo 6 (seis) membros titulares, com ou sem 
suplentes, que conferirão representatividade aos Acionistas, na forma da Lei 
e do seu Regimento Interno, sendo um o Presidente e os demais sem 
designação especial, todos eleitos pela Assembleia Geral. Art. 12. Compete 
ao Conselho de Administração, além de outras matérias prescritas em lei e 
neste estatuto: I. eleger seu Presidente; II. convocar a Assembleia Geral, por 
seu Presidente; III. fixar a orientação geral dos negócios da COMPANHIA, 
inclusive a política financeira, bem como suas diretrizes e objetivos básicos; 
IV. aprovar o orçamento anual e plurianual da COMPANHIA, bem como as 
propostas de aumento de capital social a serem submetidas à deliberação da 
Assembleia Geral; V. eleger, dar posse, destituir, aceitar renúncia e substituir 
os Diretores, bem como fixar-lhes as atribuições, respeitadas as conferidas 
por lei e por este estatuto; VI. nomear, dar posse, destituir, aceitar renúncia e 
substituir membros do Comitê de Auditoria, observadas as disposições da 
regulamentação em vigor; VII. fixar a remuneração dos membros do Comitê 
de Auditoria; VIII. examinar e aprovar o Regimento Interno, bem como as 
regras operacionais, em gênero, para funcionamento do Comitê de Auditoria; 
IX. reunir-se com o Comitê de Auditoria, examinar e avaliar os relatórios 
semestrais e anuais do Comitê de Auditoria; X. examinar e decidir sobre 
novas atividades e/ou expansão dos setores existentes, com base nos 
planejamentos a médio e longo prazo; XI. aprovar as políticas corporativasda 
COMPANHIA; XII. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura 
organizacional da COMPANHIA e aprovar proposta a ser submetida à 
deliberação da Assembleia Geral de criação ou extinção de cargos e funções 
a nível de Diretoria; XIII. aprovar o Plano de Cargos e Salários da COMPANHIA; 
XIV. aprovar projetos de alteração do Estatuto Social, a serem encaminhados 
à deliberação da Assembleia Geral; XV. estabelecer a Política de Alçadas, e 
definir os limites de alçadas para as operações da COMPANHIA; 
XVI. estabelecer, periodicamente, limites para a contratação de empréstimos, 
financiamentos ou quaisquer outras operações que, direta ou indiretamente, 
venham a onerar a COMPANHIA, bem como para a aquisição e alienação de 
bens e direitos; XVII. autorizar a COMPANHIA a adquirir suas próprias ações; 
XVIII. submeter à Assembleia Geral o relatório da administração, as 
demonstrações financeiras da COMPANHIA, os pareceres dos auditores 
independentes, bem como proposta para destinação dos lucros; XIX. distribuir, 
nos limites fixados pela Assembleia Geral, a remuneração e as gratificações 
anuais dos administradores, quando englobadamente votadas; XX. aprovar a 
contratação e/ou destituição dos auditores independentes e auditores 
internos; XXI. declarar dividendos intercalares,intermediários ou 
complementares; XXII. deliberar sobre pagamento de Juros sobre Capital 
Próprio (JCP); XXIII. autorizar a COMPANHIA a celebrar Acordo de Acionistas; 
XXIV. fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros 
e papéis da COMPANHIA, solicitar informações sobre contratos celebrados 
ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos; XXV. manifestar-se 
sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações 
Financeiras semestrais, bem como propor a destinação do lucro líquido de 
cada exercício; XXVI. deliberar sobre quaisquer negócios entre a COMPANHIA 
e seus acionistas, bem como entre a COMPANHIA e empresas controladoras, 
controladas e coligadas dos acionistas, submetidos à mesma controladora 
desta; XXVII. aprovar o Código de Ética e Conduta, bem como supervisionar 
as ações da gestão necessárias ao seu cumprimento; XXVIII. tomar 
conhecimento das principais denúncias registradas conforme prerrogativas 
do Código de Ética e Conduta; XXIX. determinar o perfil e o apetite de riscos 
da companhia, bem como estabelecer a política de gestão de riscos que fixará 
as responsabilidades da Diretoria na gestão dos riscos corporativos; 
XXX. aprovar política de segurança da informação que resguarde os 
princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações 
da companhia; XXXI. aprovar o Regimento Interno dos comitês de 
assessoramento ao Conselho de Administração da COMPANHIA; 
XXXII. tomar conhecimento e avaliar os principais processos judiciais em 
nome da COMPANHIA; XXXIII. avaliar, formalmente, o desempenho do 
próprio Conselho e da Diretoria da COMPANHIA; XXXIV. aprovar e alterar o 
Regimento Interno do próprio Conselho de Administração. Art. 13. Compete 
ao Presidente do Conselho de Administração: I. instalar e presidir a Assembleia 
Geral; II. convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de 
Administração, mandando lavrar as respectivas atas no livro próprio; 
III. conduzir o sistema de avaliação de desempenho do Conselho, do 
Presidente da COMPANHIA e da Diretoria, assegurando o seu êxito. 
Art. 14. No caso de ausência ou impedimento temporário, o Presidente do 
Conselho de Administração será substituído pelo Conselheiro que for por ele 
designado. Parágrafo único. Em caso de vacância da Presidência, uma 
reunião do Conselho de Administração será imediatamente convocada para a 
eleição de um novo Presidente nos termos do disposto no Acordo de 

Acionistas. Art. 15. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente 
ou por 3 (três) dos seus membros, instalando-se a reunião com a presença de 
conselheiros suficientes para a aprovação das matérias a serem apreciadas. 
Art. 16. As decisões do Conselho de Administração dependerão do voto 
favorável de, no mínimo 5 (cinco) membros se o Conselho estiver composto 
por 6 (seis) membros; 4 (quatro) membros se composto por 5 (cinco) membros; 
ou 3 (três) membros se composto por 4 (quatro) membros. Parágrafo único. 
A demissão de qualquer Diretor da COMPANHIA depende da aprovação de 
apenas 3 (três) conselheiros. Art. 17. No caso de vacância do cargo de 
conselheiro, o Conselho de Administração nomeará o substituto que atuará 
até a realização da próxima Assembleia Geral. SEÇÃO II - Diretoria: 
Art. 18. A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será composta por 
3 (três) membros, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo 
um designado Presidente e os demais sem designação específica. Art. 19. A 
Diretoria é o órgão de administração executiva da COMPANHIA, cabendo-lhe 
executar a política estabelecida pelo Conselho de Administração e as 
diretrizes básicas por ele fixadas, bem como a representação da COMPANHIA. 
Art. 20. A representação ativa e passiva da COMPANHIA, em Juízo ou fora 
dele, será exercida em conjunto por dois Diretores, observados os limites 
fixados pelo Conselho de Administração. Parágrafo único. É lícito à 
COMPANHIA fazer-se representar por procuradores, constituídos por meio de 
mandato, assinado por dois Diretores, devendo ser especificados, no 
respectivo instrumento, os atos ou operações que os mandatários poderão 
praticar e a duração do mandato. O mandato com cláusula “ad judicia”, pode 
ser outorgado por prazo indeterminado. Art. 21. Compete à Diretoria: 
I. implementar as políticas, os planos e os programas aprovados pelo 
Conselho; II. executar a política comercial, técnica, administrativa e financeira 
da COMPANHIA; III. admitir e demitir empregados, função que poderá ser 
atribuída, no todo ou em parte, a um ou mais Diretores; IV. executar os 
orçamentos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas 
pelo Conselho de Administração; V. cumprir e fazer cumprir o estatuto, o 
acordo de acionista e as deliberações do Conselho de Administração. 
Art. 22. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, ou 
extraordinariamente, quando convocada, com a presença de pelo menos 2 
(dois) de seus membros. Parágrafo único. As reuniões extraordinárias 
deverão ser convocadas pelo Presidente. Art. 23. As decisões serão tomadas 
por maioria de votos dos presentes, cabendo ao Presidente, além do voto 
normal, o voto de qualidade. Art. 24. Compete ao Presidente: I. convocar as 
reuniões da Diretoria, dirigir e orientar os respectivos trabalhos, os quais 
serão reduzidos a termo lavrado em livro próprio; II. coordenar a execução da 
política estabelecida pelo Conselho de Administração; III. coordenar as áreas 
de execução da COMPANHIA e estabelecer a orientação geral das atividades 
da Diretoria;  IV. dar apoio logístico e administrativo ao Conselho de 
Administração e à Diretoria. Art. 25. Compete a cada Diretor dirigir os 
negócios de sua Diretoria e assistir o Presidente. Art. 26. O Presidente será 
substituído em suas ausências ou impedimentos temporários, por Diretor por 
ele escolhido, estendidas a este as disposições do inciso I do Art. 24 deste 
Estatuto. Art. 27. Os Diretores serão substituídos, em suas ausências, 
impedimentos temporários ou vacância, por outro Diretor especialmente 
designado pelo Presidente. No caso de vacância, o cargo será exercido até a 
posse do novo titular a ser eleito, de imediato. CAPÍTULO V - Comitê de 
Auditoria: Art. 28. A COMPANHIA terá um Comitê de Auditoria, vinculado ao 
Conselho de Administração, com as atribuições, encargos e funcionamento 
estabelecidos na regulamentação em vigor e no seu Regimento Interno. 
§1°. O Comitê de Auditoria será composto por 3 (três) membros, selecionados 
na forma da regulamentação em vigor e do seu Regimento Interno, com 
mandato de 1 (um) ano, renovável, a critério do Conselho de Administração, 
por períodos de igual duração, até o limite de 5 (cinco) anos. §2°. A 
remuneração de cada membro do Comitê de Auditoria não será superior à 
remuneração recebida por cada membro titular do Conselho de Administração. 
§3°. Perderá o cargo o membro do Comitê de Auditoria que deixar de 
comparecer, sem justificativa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a 
quatro reuniões alternadas durante o período de doze meses, salvo por 
motivo de força maior ou caso fortuito, bem como, a qualquer tempo, por 
decisão do Conselho de Administração. §4°. São atribuições do Comitê de 
Auditoria, além daquelas previstas na regulamentação em vigor: I. assessorar 
o Conselho de Administração no que concerne ao exercício de suas funções 
de auditoria interna e fiscalização; II. supervisionar as atividades e avaliar os 
trabalhos da auditoria independente; e III. supervisionar as atividades dos 
trabalhos de auditoria interna. §5°. O Comitê poderá convidar para participar, 
sem direito a voto, das suas reuniões, os auditores independentes, os 
auditores internos, membros do Conselho de Administração, membros do 
Conselho Fiscal e quaisquer membros da Diretoria ou funcionários da 
Companhia. §6º. Os membros do Comitê de Auditoria poderão permanecer no 
exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores, respeitado o limite 
estabelecido no §1º. CAPÍTULO VI - Conselho Fiscal: Art. 29. A COMPANHIA 
terá um Conselho Fiscal, em funcionamento de modo permanente, composto 
por, no mínimo 3 (três) e no máximo 4 (quatro) membros titulares e suplentes 
em igual número, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, 
permitida a reeleição. Parágrafo único. Os membros do Conselho Fiscal 
poderão permanecer no exercício de seus cargos até a posse de seus 
sucessores. Art. 30. Os membros do Conselho Fiscal terão competência 
fixada na forma da lei e pelo seu Regimento Interno e a sua remuneração será 
estabelecida pela Assembleia Geral Ordinária que os eleger. CAPÍTULO VII 
- Exercício Social, Lucros e Dividendos: Art. 31. O exercício social iniciar-
se-á no dia 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, 
devendo a Diretoria levantar demonstrações financeiras semestrais, em 30 de 
junho e 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. O Conselho de 
Administração poderá, obedecidos os limites legais, declarar dividendos à 
conta do lucro apurado nos balanços semestrais, bem como declarar 
dividendos intermediários ou complementares à conta de lucros existentes no 
último balanço anual ou semestral. Art. 32. Levantado o balanço, com a 
observância das prescrições legais, apurado o resultado do exercício, feitas 
as deduções e a provisão para o pagamento do imposto sobre a renda, a 
Assembleia Geral, por proposta do Conselho de Administração, poderá 
autorizar o pagamento de participações aos empregados e administradores, 
distribuindo o lucro líquido da seguinte forma: I. 5% (cinco por cento) para 
constituição da reserva legal, destinada a garantir a integridade do capital 
social, até que atinja 20% (vinte por cento) deste; II. o necessário, quando for 
o caso, para constituição de reservas para contingências, na forma prevista 
em lei; III. o necessário para eventual constituição de reserva dos lucros a 
realizar, na forma admitida em lei; IV. o necessário para distribuição de 
dividendos aos acionistas, conforme decidir a Assembleia Geral, mediante 
proposta do Conselho de Administração, observadas as disposições legais e 
estatutárias; V. o restante, se houver, será levado a reserva suplementar para 
futuro aumento de capital, para compensar despesas de competência de 
exercícios anteriores, ou terá outra destinação, tudo como deliberar a 
Assembleia Geral, por proposta do Conselho de Administração. 
Parágrafo único. A reserva referida no inciso V deste art. será limitada ao 
valor do capital social. Art. 33. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, fica 
assegurado aos acionistas um dividendo obrigatório igual a 25% (vinte e cinco 
por cento) do lucro líquido da COMPANHIA, ajustado na forma legal. 
Art. 34. A participação dos administradores nos lucros, dentro dos limites 
legais, somente poderá ser paga depois de distribuído o dividendo de que 
trata o art. antecedente. Art. 35. O dividendo deverá ser pago, salvo 
deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias 
da data em que for declarado. CAPÍTULO VIII - Liquidação: Art. 36. A 
COMPANHIA entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por 
deliberação da Assembleia Geral. Homologada pela PORTARIA CGRAJ/
SUSEP Nº 680, de 28 de março de 2022 e o que consta do Processo SUSEP 
nº 15414.601488/2022-16. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento em 
03/05/2022 sob o nº 00004870813. Protocolo: 00-2022/327301-5 em 
23/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.
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Aumento dos juros requer repensar os investimentos

Nesta quarta-feira 
(15), o Comitê 
de Política Eco-

nômica (Copom) do Banco 
Central, divulgará a nova 
taxa de juros, hoje em 12, 
75% ao ano. A expectati-
va para a Selic para o fim 
de 2022 está em 13,25%, 
segundo o último relatório 
de mercado Focus, mesmo 
com a piora do quadro de 
inflação no país.

Segundo Ricardo Jorge, 
especialista em renda fixa 
e sócio da Quantzed, em-
presa de tecnologia e edu-
cação para investidores, o 
mercado projeta alta de 50 
bases point para esta reu-
nião. “Essa janela já havia 
sido aberta pelo comitê 
de política monetária em 

sua última reunião. Essa é 
a expectativa do mercado 
e acredito que vão seguir 
com isso justamente para 
o mercado não sofrer mais 
volatilidade do que já tem 
apresentado nas últimas se-
manas”, explica.

O economista Fabio 
Louzada, fundador da Eu 
me banco, escola de educa-
ção financeira, lembra que o 
Copom já tinha começado a 
prever o fim do aperto mo-
netário, porém esse cenário 
já começou a se reverter de-
vido à postura mais hawkish 
do FED em subir os juros 
nos EUA, além da inflação 
no Brasil continuar em alta 
persistente. 

“Os preços ainda estão 
muito altos. E a forma de 

conter preços ainda é man-
ter as taxas de juros altas 
porque freia a demanda e o 
consumo. Isso vai pesar na 
decisão do Banco Central, 
que dificilmente vai bancar 
o fim do aperto pensando 
na inflação alta. Essa pos-
tura mais hawkish do FED 
afeta todas as economias do 
mundo, inclusive a econo-
mia brasileira. Isso vai pesar 
para que o BC adie o fim do 
aperto monetário. Teremos 
que segurar um pouco mais 
a queda na taxa Selic”, diz.

De acordo com Idean 
Alves, sócio e chefe da mesa 
de operações da Ação Bra-
sil, escritório credenciado 
da XP Investimentos, com 
os preços em alta, é difícil 
imaginar que o ciclo de al-

ta esteja realmente perto do 
fim. “Provavelmente mais 
alguns ajustes serão neces-
sários não só no Brasil, mas 
principalmente nos EUA.

O FED demorou a agir 
no controle da inflação, 
reconheceu o ‘erro’ e está 
tentando corrigir, só que o 
preço a ser pago deve vir 
também na forma de cor-
reção dos principais índices 
das bolsas de valores do 
mundo para que o ajuste 
seja feito pela ‘mão invisível 
do mercado’ em relação à 
oferta e à demanda que hoje 
está descasada”, afirma.

Louzada ainda lembra 
que o Brasil vive um ano 
de eleições que prome-
te ainda mais volatilidade: 
“Com instabilidade política 

e diversos países do mundo 
subindo juros, a tendência 
é entrar menos dinheiro no 
Brasil. Pensando no cenário 
local, é sempre bom ter ju-
ros menores, já que incen-
tiva as pessoas a investirem 
mais e saírem da poupança 
e outros investimentos mais 
conservadores. Já a taxa de 
juros alta faz com que o pa-
ís se retraia. A partir do mo-
mento que juros caem, isso 
faz com que pessoas fiquem 
mais otimistas e busquem 
tirar projetos do papel e 
investir em educação, por 
exemplo, para conseguir um 
emprego melhor ou investir 
em uma empresa.

Para o país crescer, é 
necessário que os juros es-
tejam mais baixos. A ques-

tão é a inflação que é um 
problema persistente e tem 
impacto de forma muito 
persistente na nossa econo-
mia”.

Ricardo Jorge ressalta 
que antes de investir é im-
portante conhecer as carac-
terísticas do ativo que quer 
aplicar e os riscos envol-
vidos, além de entender o 
cenário macroeconômico. 
“O mercado acredita que, 
por conta dos indicadores 
e persistência da inflação, é 
bem provável que o BC vai 
manter a taxa de juros alta 
por período mais prolonga-
do. Olhando para esse cená-
rio de juros mais altos por 
mais tempo, os ativos pós-
fixados atrelados à Selic são 
mais interessantes”, afirma.
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Três perguntas: os clubes de futebol e o mercado de capitais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA PARA DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA

O Presidente em exercício da ABC COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO 
E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO 
ABC, CNPJ 40.065.131/0001-71, NIRE 354001892911, inscrição estadual 
79935750611-7, com sede na Rua Coral nº 234, sala 03, Jardim do Mar, 
São Bernardo do Campo/SP, CEP 09725-650, em sua prerrogativa 
estatutária convoca todos os seus membros em pleno gozo dos seus 
direitos cooperativados, para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE DISSOLUÇAO VOLUNTÁRIA a ser realizada 
no dia 25 de junho de 2022 em sua sede com primeira chamada às 
09h00min, segunda chamada às 10h00min e terceira e última chamada às 
11h00min com número mínimo de cooperantes conforme normas legais e 
estatutárias, para tratarem dos assuntos constantes neste edital sendo: (1) 
Dissolução voluntária da cooperativa, com fulcro nos Artigos 46, IV e 63, 
I e V da Lei 5.764/71. São Bernardo do Campo/SP, 15 de junho de 2022. 
Anderson Carneiro de Carvalho – Diretor Presidente – CPF 280.450.288-07.

PREFEITURA MUNICIAPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, CNPJ: 
39.485.412/0001-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, 
, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais – 
SEMADA, a CERTIDÃO AMBIENTAL - CA SEMADA Nº 000059, com 
validade indeterminada desde que respeitadas as condições nela esta-
belecidas, para obras de pavimentação e drenagem em ruas dos Bairros 
Santo Expedito e Meu Ranchinho, Queimados-RJ. Nos seguintes locais: 
Ruas: São Paulo, São Sebastião, São Joaquim, Bartolomeu, São Gabriel, 
São Juliano, Benica, São Lucas, São Damião, São Jerônimo, São Roque, 
São Bendito, São Jorge e São Lázaro, Bairro Santo Expedito; Estrada 
Camburi, Estrada Camboatá, Rua Monjoio, Nilza Chaves, Jenipapo, As-
surema, Atituba, Catalé a Atalaia, Bairro Meu Ranchinho, Queimados-RJ. 
Georreferenciado através das coordenadas métricas 0645402 E; 7484747 
N e 0647173 E; 7485405 N. FUSO 23-K (DATUM: SIRGAS 2000).

PREFEITURA MUNICIAPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, CNPJ: 
39.485.412/0001-02, recebeu da Secretaria Municipal de Ambien-
te e Defesa dos Animais – SEMADA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
- LI SEMADA nº 000057, com validade de até 24 de maio de 2027 
para a implantação de reforma do Abrigo Municipal Deisemar Frei-
tas Barboza. No seguinte local: Rua Maria Clara, 115 – Bairro Fan-
chem - Queimados – RJ. Georreferenciado através das coordenadas 
métricas 647196E; 7488263N; FUSO 23-K (DATUM: SIRGAS 2000).

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2022
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
empresa para CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA RECREATIVA, DE LA-
ZER E CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO AOS EMPREENDIMENTOS 
ELDORADO I, II E III NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS RJ, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4942/2021/04. RETIRADA DO 
EDITAL: https://queimados.rj.gov.br/avisos-licitacao?fonte=1 ou na Prefei-
tura, Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 
16:00 horas, mediante a entrega de 01 (uma) RESMA DE PAPEL A4 e 
carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 29/06/2022 às 9:30 horas.

Filipe Martins Silva
Pregoeiro - CPLMSO

Divulgação FGV

Por Jorge Priori

Conversamos so-
bre a utilização do 
mercado de capi-

tais pelos clubes de futebol 
com João Pedro Nascimen-
to, professor da FGV Di-
reito Rio, e Allan Turano, 
sócio do JPN Advogados e 
professor da FGV Direito 
Rio.

O mercado de capitais 
já está preparado para 
atender a indústria do fu-
tebol?

João – O mercado de ca-
pitais brasileiro já está pre-
parado para realizar ofertas 
públicas e distribuição de 
valores mobiliários da in-
dústria do futebol. O que 
observamos é que poucas 
agremiações estão prepa-
radas para fazerem as suas 
distribuições.

Isso é uma coisa interes-
sante. Em tese, quem pode 
acessar o mercado de capi-
tais são as entidades carac-
terizadas como reguladas 
pelo mercado de capitais, 
como companhias abertas 
ou sociedades empresárias 
que de outra maneira aces-
sem esse mercado. O que 
vemos é que poucos clubes 
brasileiros investiram na 
empresarialidade necessá-
ria para poderem acessar o 
mercado de capitais. Aqui 
cabem algumas exceções 
exaltando os exemplos do 
Red Bull Bragantino, Cuia-
bá, Cruzeiro e Botafogo.

Não é necessário que 
os clubes sejam SAFs para 
que eles possam acessar o 
mercado de capitais, mas é 
necessário que eles se adap-
tem às exigências mínimas 
do mercado de capitais co-
mo governança corporativa, 
transparência e disponibi-
lidade de suas demonstra-
ções financeiras em padrão 
internacional. Para isso, a 
tendência natural é que es-
sas antigas agremiações se 
convertam em sociedades 
empresárias.

Por mais que o mercado 
de capitais brasileiro seja gi-
gantesco, a indústria do fu-
tebol ainda não faz uso dele. 
A função econômica essen-
cial do mercado de capitais 
é permitir que as socieda-
des empresárias, mediante 
a emissão pública dos seus 
valores mobiliários, possam 
captar recursos disponíveis 
junto ao público em geral. 
É aqui que está o “x” da 
questão: os clubes precisam 
se transformar ou se adap-
tar às formatações das so-
ciedades empresárias.

Allan – Classicamente, 
nós olhamos para o mer-
cado de capitais e pensa-
mos que só as sociedades 
de maior porte econômi-
co, que estejam revestidas 
na forma de companhias 
abertas, conseguem acessar 
esse mercado. Quando pen-
samos nos clubes de maior 
investimento, maior tradi-
ção e maior torcida, é natu-
ral que olhemos para eles e 
vejamos uma aptidão, uma 
estrutura para que adotem a 
forma de uma S/A, sendo 
SAF ou não.

Pensando do outro lado, 
o Brasil já possui mais de 
100 sociedades empresárias 
que exploram a atividade do 
futebol, por mais que mui-
tas delas ainda não tenham 
um destaque desportivo.

Existe um instrumento 
que pode ser utilizado por 
essas sociedades para aces-
sar o mercado de capitais, 
mesmo que elas estejam or-
ganizadas como limitadas, 
e não como S/As clássicas 
ou SAFs. Trata-se do cro-
wdfunding, que é regulado 
pela CVM, mas que impõe 
muito menos obrigações do 
que a emissão tradicional de 
um valor mobiliário como 
uma ação ou uma debêntu-
re. Isso faz com que o pro-
cesso seja mais simples.

No crowdfunding, você 
tem uma plataforma eletrô-
nica que faz a intermedia-
ção da oferta, o emissor e o 

investidor que faz o aporte 
e recebe um valor mobiliá-
rio em contraprestação.

A CVM desenhou esse 
mecanismo para as socieda-
des empresárias de pequeno 
porte, que são aquelas que 
têm um faturamento bruto 
anual de até R$ 40 milhões. 
Ele permite que os clubes 
captem até R$ 15 milhões 
por meio dessa oferta.

Se já é possível, o que 
falta para que os clubes 
façam uma captação pú-
blica?

João – Essa pergunta é 
maravilhosa. O primeiro 
passo é a transformação. 
No passado, quando pen-
sávamos em dirigentes, 
nós pensávamos nas figu-
ras dos cartolas. Agora, os 
dirigentes são executivos 
profissionais indicados por 
acionistas, que são investi-
dores e que querem retorno 
sobre o investimento reali-
zado. No final das contas, 
nós estamos num processo 
evolutivo que certamente 
culminará na utilização do 
mercado de capitais. Esse 
mercado, que é gi-gan-tes-
-co, mudaria o patamar da 
indústria do futebol, fazen-
do com que a economia po-
pular pudesse também ser 

destinada com segurança, 
previsibilidade, regulamen-
tação e ambiente adequado 
para investimentos no setor 
do futebol.

Segurança e previsibili-
dade são elementos funda-
mentais para esse desenvol-
vimento. Nós precisamos 
de profissionalismo e em-
presarialidade. Não dá para 
acessar o mercado de capi-
tais em um modelo de car-
tolagem, onde os dirigentes 
de futebol se sentem donos 
dos próprios clubes.

Allan – Em 2019, o Bota-
fogo convocou uma assem-
bleia de associados para de-
liberar sobre a constituição 
de uma sociedade anônima 
para explorar a atividade de 
futebol. Naquele momento, 
o modelo de SAF ainda não 
existia. O Botafogo pode-
ria ter adotado a forma de 
S/A em 2019? Poderia, mas 
optou por esperar e imple-
mentar a sua empresariali-
dade no futebol porque já 
existia uma iniciativa po-
lítica para criação da SAF, 
que traria vantagens como 
um regime fiscal próprio 
para os clubes de futebol, a 
clareza de utilização de de-
terminados instrumentos 
e a possibilidade de soer-

guimento de uma situação 
de insolvência através do 
regime centralizado de exe-
cuções e da recuperação ju-
dicial e extrajudicial.

Os clubes tradicionais 
olharam para a SAF como 
um instrumento mais efi-
ciente do que as outras es-
truturas empresariais que 
já existiam. No entanto, se 
eu sou um novo entrante 
no futebol, pode ser que 
no meu caso valha mais 
a pena utilizar o modelo 
clássico de uma limitada 
ou o modelo clássico de 
uma S/A, e não o modelo 
de uma SAF. Um exemplo 
concreto disso é o Cuia-
bá, que já é uma sociedade 
empresária limitada que 
optou por transformar es-
sa atividade em SAF. Ao 
passo que o Red Bull Bra-
gantino era uma associação 
que se converteu em uma 
sociedade limitada, e que 
muito provavelmente con-
tinuará com essa estrutura.

Os clubes precisam olhar 
com carinho para formas de 
aproximarem seus torcedo-
res cada vez mais de suas ges-
tões. Nós vemos programas 
de sócio-torcedor através dos 
quais os sócios fazem uma 
contribuição financeira sem 
que muitas vezes recebam 

uma contrapartida efetiva, 
como se fosse uma “passada 
de chapéu”, quando o mer-
cado de capitais permite que 
esse torcedor se torne parte 
do quadro societário.

Grande parte dos pas-
sivos dos clubes é resul-
tado de administrações 
desastrosas. Caso os 
clubes captem recursos 
através do mercado de 
capitais, como funciona 
a responsabilização pela 
utilização incorreta dos 
recursos captados?

Allan – Um ponto funda-
mental, e que às vezes causa 
confusão, é que indepen-
dentemente da forma jurí-
dica adotada por um clube, 
seja uma associação, seja 
uma SAF, já existem meca-
nismos na lei para apuração 
de responsabilidade por 
prática de qualquer ato ilí-
cito ou de gestão irregular. 
Inclusive, isso já tem previ-
são na Lei Pelé, que trata do 
desporto em si.

Assim, a estrutura escolhi-
da não cria uma blindagem 
jurídica para responsabiliza-
ção. Quem atua na condição 
de administrador ou dirigen-
te, seja numa associação, seja 
numa SAF, tem responsabi-
lidade pelos seus atos.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

PREFEITURA MUNICIAPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Torna público, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, CNPJ: 
39.485.412/0001-02, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente 
e Defesa dos Animais – SEMADA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI 
SEMADA Nº 000058, com validade de até 25 de maio de 2027 para re-
forma da Escola Municipal Ilcéa Paulino Lima. No seguinte local: Rua 
Luiza, 22, esquina com a Rua Almeida, Jardim São Vicente de Pau-
la, Queimados – RJ. Georreferenciado através das coordenadas mé-
tricas 648039E e 7484748N. FUSO 23-K (DATUM: SIRGAS 2000).

ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

DIA, HORA E LOCAL: Em 23 de março de 2022, às 09:00 horas, na 
sede social da Companhia localizada na Rua Jardim Botânico, nº 674, 
sala 316, Jardim Botânico Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CON-
VOCAÇÃO: Realizada a convocação, nos termos do §1º do artigo 25 do 
Estatuto Social da Companhia, na data de 16 de março de 2022, mediante 
envio de e-mail a todos os Conselheiros. PRESENÇAS: Senhores Cesar 
Avidos Juruena Pereira, Marcia De Luca Micheli, Geraldo Henrique de 
Castro, Juleika Cristina Ferreira de Carvalho e, como convidada, Senhora 
Nanci Turibio Guimarães, Diretora Financeira e de Relações com Inves-
tidores da Companhia  MESA: Cesar Avidos Juruena Pereira - Presiden-
te; Nanci Turibio Guimarães - Secretária.  ORDEM DO DIA: Examinar 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2021 e autorizar que as mesmas sejam submetidas a 
aprovação pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária. DE-
LIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a 
Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura da Ordem do 
Dia, dando início à discussão e tendo os membros desse Conselho de Ad-
ministração, examinado e concordado com as Demonstrações Financei-
ras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, 
foi deliberado por unanimidade de votos, sem reservas, autorizar que as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, devidamente acompanhadas do Relatório 
da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes sejam sub-
metidas à aprovação, pelos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária a 
realizar‐se até 30 de abril de 2022. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, foi a sessão suspensa para lavratura desta ata. Reaber-
ta a sessão foi esta lida, achada conforme e assinada pelos presentes.  
Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente. Nanci Turibio Guimarães 
- Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº 00004949888 no dia Data 
13/06/2022.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
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Alta dos juros afeta captação  
e reduz investimentos
Fundos aproveitam e aumentam  
alocação em títulos de dívida corporativa

Por Gilmara 
Santos, especial 
para o Monitor

A alta dos juros aliada 
ao aumento da in-
flação tem causado 

impacto direto nas empre-
sas que buscam recursos no 
mercado, e o cenário atual 
pode não ser muito inte-
ressante para companhias 
que estão buscando crédi-
to. “No caso das empresas 
que não podem esperar, é 
necessário muito cuidado 
sobretudo quando emite 
uma debênture ou contrai 
crédito privado”, alerta o 
economista da HLB, Mar-
celo Fonseca.

A Selic é a referência para 
o mercado sobre o “custo do 
dinheiro”, ou seja, o quan-
to de juros minimamente é 
preciso pagar para pegar di-
nheiro emprestado. “Quanto 
maior a Selic, maior os juros 
pagos nos empréstimos e fi-
nanciamentos. Quanto maior 
os juros pagos pelos em-
préstimos e financiamentos, 
maior a despesa financeira 
impactando negativamente 
o caixa da empresa”, elenca 
Carlos Caixeta, economista e 
membro do IBGC (Institu-
to Brasileiro de Governança 
Corporativa).

Para Alberto Ribeiro, 
sócio da Compromisso In-
vestimentos, com as taxas 
de juros altas no mercado, 
as empresas tendem a pro-
curar menos empréstimos e 
como consequência menos 
investimentos. “Outro pon-
to importante de se men-
cionar são os aumentos nos 
custos de matéria-prima, 
que consequentemente são 
repassados aos produtos 
e assim aumentando toda 
a cadeia produtiva. Dian-
te desse cenário, é preciso 
que um negócio cresça pelo 
menos no ritmo da inflação, 
principalmente quando as 
empresas precisam repassar 
o aumento dos preços ao 
consumidor”, diz.

Por outro lado, especia-
listas consideram que o im-
pacto da inflação para nos 

títulos de empresas, que já 
estão sendo oferecidos por 
IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) mais 
6% ou 7%, não deve ser 
muito significativo. “Em 
tese, o peso da inflação de-
veria ser repassado para o 
custo. O problema é que, 
na tentativa de diminuir a 
inflação, o Banco Central 
aumenta a taxa de juros 
para reduzir atividade eco-
nômica. E o problema está 
aí: empresas se endividarem 
em época que inflação está 
alta e a tendência de dimi-
nuição do consumo”, afir-
ma Fonseca.

Queima de caixa

Os especialistas avaliam 
ainda que é necessário cau-
tela para a tomar crédito. 
Igor Romeiro, sócio-fun-
dador da Efund, platafor-
ma de investimentos em 
startups, explica que a alta 
da inflação e, por consequ-
ência, a elevação rápida da 
taxa de juros mudaram o 
cenário de captação para as 
empresas de todos os por-
tes. “Até então, os investi-
dores buscavam alternativas 
que ampliassem sua renta-
bilidade, já que a renda fixa 
havia deixado de ser atrati-
va”, diz. Agora, o caminho 
é o contrário e, com opções 
que oferecem rentabilidade 
com baixo risco, há uma 
maior seletividade na hora 
de investir em empresas.

“Ainda há uma busca por 
diversificar o portfólio, seja 
investindo em um fundo 
de venture capital ou apor-
tando diretamente em uma 
startup. Todavia, o tíquete 
médio por investidor dimi-
nuiu e a régua de seleção de 
startups subiu, ficando mais 
criteriosa”, afirma Romeiro.

Ele destaca que o dinhei-
ro fácil acabou, e não há 
mais capital suficiente para 
manter a estratégia de cres-
cimento com queima de cai-
xa. Agora eles estão olhan-
do não só para a receita, mas 
passaram a avaliar também 
a lucratividade e o ponto 

de equilíbrio (break even). 
Além disso, para quem es-
tá captando, o dinheiro es-
tá mais caro. “Os múltiplos 
usados para definir o valu-
ation caíram. As empresas 
precisam se dar conta disso 
com a profissionalização da 
gestão, maior cuidado com 
o uso do caixa e a busca pe-
lo break even. É preciso se 
sobressair e enxugar custos 
e despesas”, sugere.

Luciano Neves cofunda-
dor da Bee Cap, plataforma 
de negócios, comenta que o 
mercado de renda fixa bra-
sileiro continua muito forte, 
com muitas emissões de dívi-
da privada já realizadas neste 
ano e um pipeline robusto de 
novas emissões para o segun-
do semestre. “Os investido-
res estão buscando as boas 
rentabilidades que o mercado 
de juros está proporcionando 
com o aumento da Selic, que 
hoje está em 12,75% com vi-
és de alta na próxima reunião 
do Copom [nesta quarta-fei-
ra]”, diz.

Ele avalia que, diferen-
temente de outros anos de 
eleição, nos quais empresas 
acessavam o mercado pre-
ponderantemente no primei-
ro semestre, pela incerteza do 
investidor quanto à definição 
política, e aí tomar a deci-
são onde alocar seu capital, 
o ano de 2022 parece trazer 
um comportamento distinto. 
“Questões políticas parecem 
mitigadas pela notória inde-
pendência do Banco Central, 
que fará o que for preciso 
para trazer a inflação para o 
centro da meta. Esse é o pri-
meiro ano, desde 1989, que 
os juros estão subindo em 
um ano de eleição presiden-
cial”, afirma.

Em abril, os fundos de 
investimentos aumentaram 
alocação em títulos de dívida 
corporativa em aproximada-
mente R$ 34 bilhões. Somen-
te em debêntures houve um 
aumento de alocação de R$ 8 
bilhões (aumento acumulado 
de R$ 22 bilhões em 2022), o 
que reflete o bom momento 
do mercado de dívida, con-
forme Neves.

Preços altos ajudam  
setor de celulose na AL 
Fitch: Pressões de custo podem levar ao 
fechamento de fábricas no mercado global

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de março de 2022, às 10h00, na sede social da 
CARTOS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. 
(“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Cj. 81 – Torre B, Ed. Pátio Malzoni, CEP 
04538-133. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do 
artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”), em face da presença do(s) acionista(s) representando 
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura(s) lançada(s) no livro 
de presença de acionistas. 3. MESA: Presidente: Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo; 
Secretário: Sergio Castro Emsenhuber. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a 6ª 
(Sexta) emissão, pela Companhia (“Emissão”), de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie subordinada (“Debêntures”), em série única para colocação 
privada, no montante total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) (“Oferta”); 
e (ii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, 
ratifi que os atos já praticados e celebre todos os documentos, inclusive aditamentos, se 
for o caso, necessários para a efetivação da Emissão e da Oferta. 5. DELIBERAÇÕES: 
Por voto do(s) acionista(s) representando a totalidade do capital social da Companhia, 
que determinaram a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do artigo 
130, §1° da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, 
sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 59 da Lei das 
Sociedades por Ações: 5.1. foi aprovada a emissão de Debêntures da Companhia, com 
as seguintes características principais: (a) Número da Emissão: A emissão constitui a 
6ª (Sexta) emissão de debêntures da Emissora (“Sexta Emissão”). (b) Data de 
Emissão: Para todos os fi ns e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 30 
de março de 2022 (“Data de Emissão”). (c) Prazo e Data de Vencimento: As 
Debêntures terão prazo de 28 (vinte e oito) meses, sendo o vencimento fi nal das 
Debêntures da Sexta Emissão em 29 de julho de 2024 (“Data de Vencimento”), 
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado a serem previstas no “Instrumento 
Particular de Escritura da 6ª Emissão Privada de Debêntures Simples, não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Subordinada, da Cartos Companhia Securitizadora de Créditos 
Financeiros S.A.” (“Escritura”). (d) Valor da Emissão: O valor total da Sexta Emissão 
será de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) na Data de Emissão. (e) 
Quantidade de Debêntures e Número de Série: Serão emitidas até 100.000 (cem 
mil) debêntures (“Debêntures”) da Sexta Emissão. A Sexta Emissão será realizada em 
série única. (f) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures da 
Sexta Emissão será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal 
Unitário”). (g) Espécie: As Debêntures da Sexta Emissão serão da espécie subordinada, 
nos termos do artigo 58, caput, da Lei das S.A. (h) Colocação: As Debêntures da Sexta 
Emissão serão emitidas para colocação privada, sem qualquer esforço de venda perante 
investidores realizado por instituição fi nanceira integrante do sistema de distribuição 
de valores mobiliários. (i) Tipo, Forma e Conversibilidade: As Debêntures da Sexta 
Emissão serão sob a forma escritural e não conversíveis em ações da Emissora, sem 
emissão de certifi cados temporários ou defi nitivos. (j) Garantias: As debêntures não 
contarão com quaisquer garantias. (k) Subscrição e Integralização: As Debêntures 
da Sexta Emissão serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de 
subscrição sem a interferência de instituição fi nanceira integrante do sistema de 
distribuição, podendo ser colocadas com ágio ou deságio, a ser defi nido, se for o caso, 
no ato de subscrição das Debêntures. (l) Amortização do Valor Nominal Unitário: 
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Sexta Emissão será pago integralmente em 
uma única parcela na Data de Vencimento. (m) Remuneração e Atualização 
Monetária: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Sexta Emissão incidirão 
juros remuneratórios correspondentes à taxa pré-fi xada de 15,389% (quinze inteiros e 
trinta e oito centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias 
úteis, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis 
decorridos desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento (“Juros 
Remuneratórios”), de acordo a fórmula apresentada na Escritura. (n) Atualização 
Monetária do Valor Nominal Unitário: Não haverá atualização monetária do Valor 
Nominal Unitário. (o) Pagamento do Principal e dos Juros Remuneratórios: O 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Sexta Emissão será pago, integralmente, em 

uma única parcela na Data de Vencimento, os Juros Remuneratórios, calculados pro rata 
temporis, a partir da Data de Emissão, ressalvados os casos defi nidos na Escritura, serão 
pagos mensalmente. (p) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as 
Debêntures da Sexta Emissão serão efetuados pela Emissora no respectivo vencimento 
utilizando-se a conta corrente de titularidade do(s) Debenturista(s) indicada(s) pelo(s) 
Debenturista(s) em até 5 (cinco) dias úteis antes do respectivo pagamento (“Local de 
Pagamento”), se a(s) conta(s) não for(em) informada(s) até a data do pagamento, os 
pagamentos serão realizados pela Emissora em sua sede. (q) Encargos Moratórios: 
Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento pela 
Emissora de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures da Sexta Emissão, 
os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do 
efetivo pagamento, bem como, de multa não compensatória de 2% (dois por cento) 
sobre o valor devido, independentemente de aviso, notifi cação ou interpelação judicial 
ou extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios”). (r) Publicidade: Todos os 
anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes desta Sexta Emissão que, de 
qualquer forma, envolvam os interesses dos titulares das Debêntures da Sexta Emissão, 
serão publicados no DOESP – Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no jornal “Monitor 
Mercantil”, conforme estabelecido no artigo 289 da Lei das S.A., devendo a Emissora 
comunicar os Debenturistas a respeito de qualquer publicação na data da sua realização. 
(s) Comprovação de Titularidade das Debêntures: Para todos os fi ns de direito, 
a titularidade das Debêntures da Sexta Emissão será comprovada pela averbação nos 
Livros de Registro de Debêntures e de Transferência de Debêntures da Emissora. (t) 
Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures da 
Sexta Emissão em Circulação, observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 55 da Lei 
das S.A. As Debêntures da Sexta Emissão, adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, 
devendo o cancelamento ser objeto de ato deliberativo da Emissora. (u) Amortização 
Antecipada Facultativa e Resgate Antecipado Facultativo Total: A Emissora 
poderá realizar, a qualquer tempo: (i) a amortização antecipada facultativa parcial do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Sexta Emissão (ou do saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da Sexta Emissão, conforme aplicável), que deverá abranger, 
proporcionalmente, todas as Debêntures da Sexta Emissão em circulação (“Amortização 
Antecipada Facultativa Parcial”); ou (ii) o resgate antecipado facultativo da 
totalidade das Debêntures da Sexta Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo 
Total”), conforme for o caso. (v) Vencimento Antecipado: Os Debenturistas, poderão 
declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura e exigir 
o imediato pagamento pela Emissora do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, se houver, calculados 
pro rata temporis a partir da Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, na 
ocorrência das hipóteses previstas na Escritura. (w) Destinação dos Recursos: Os 
recursos provenientes da captação por meio da Sexta Emissão serão destinados a compra 
de quaisquer ativos, inclusive fi nanceiros, de acordo com legislação vigente e em 
conformidade com o Estatuto Social da Companhia. 5.2. foi delegado à Diretoria da 
Companhia poderes para praticar todos os atos ou ratifi car os atos já praticados, tomar 
todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação 
e administração das deliberações desta assembleia, objetivando a Emissão das Debêntures 
e a realização da Oferta, fi cando ainda expressamente autorizada a celebrar todos os 
documentos da Oferta e da Emissão das Debêntures, incluindo, sem limitação, a Escritura 
e seus respectivos e eventuais aditamentos, podendo praticar todos os atos necessários 
para a sua perfeita efi cácia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a 
presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelo(s) 
acionista(s) presente(s) à Assembleia. Mesa: Presidente: Guilherme Gurgel de Oliveira 
Macedo; Secretário: Sergio Castro Emsenhuber. Acionistas: Yim Kyu Lee, Henrique Souza 
e Silva Peretto, Sergio Castro Emsenhuber, Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo. São 
Paulo, 30 de março de 2022. Certifi co que a presente confere com o original lavrado no 
livro próprio. Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo - Presidente, Sergio Castro Emsenhuber 
- Secretário. Acionistas: José Paulo de Castro Emsenhuber, Guilherme Gurgel 
de Oliveira Macedo, Henrique Souza e Silva Peretto. JUCESP nº 276.285/22-0 
em 03.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CARTOS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022

A Fitch Ratings afir-
mou em relatório, 
divulgado nesta 

terça-feira, que os preços 
elevados de celulose devem 
sustentar a forte geração de 
fluxo de caixa das empresas 
latino-americanas do setor 
de celulose, papel e pro-
dutos florestais em 2022, 
ajudando a conter a alavan-
cagem, apesar dos elevados 
investimentos de alguns 
emissores. A previsão é 
positiva, por exemplo, para 
a brasileira Suzano Papel e 
Celulose, maior produtora 
global de celulose de euca-
lipto.

O mercado de celulose 
está pressionado diante dos 
aumentos de preços desde 
o início de 2022, impulsio-
nados por paradas inespe-
radas de manutenção de fá-
bricas, reduzidos estoques, 
greves e restrições logísti-
cas. Embora a demanda na 
China tenha enfraquecido, a 
dos fabricantes de papel eu-
ropeus e americanos ainda 
é forte, devido à crescente 
demanda por papel, levan-
do à escassez de oferta de 
celulose e preços recordes 
do papel.

O relatório citou que os 
preços da celulose de mer-
cado branqueada de euca-
lipto (BEKP) para a China 
aumentaram para USD860/
ton em maio de 2022, de 
USD600/ton em dezem-
bro de 2021. No entanto, o 
aumento da oferta dos pro-
dutores latino-americanos e 
a demanda potencialmente 
mais fraca das empresas de 
papel, em função das pres-
sões de margem, devem le-
var à redução dos preços da 
celulose ao final de 2022. A 
Fitch projeta preços médios 
de BEKP para 2022 em 
USD700/ton, em compa-
ração com USD677/ton no 
ano passado.

Capacidade

A nova capacidade de 
celulose de fibra curta na 
América Latina (cerca de 
6,3 milhões de toneladas 
entrarão em produção até 
2024) levará a uma maior 
pressão de preços em 2023-
2024, e achatará a curva de 
custo de produção. O próxi-
mo grande projeto a entrar 
em operação é o MAPA, da 
Arauco (1,3 milhão de tone-

ladas de BEKP), excluindo 
o fechamento da Linha 1. O 
projeto da UPM-Kymmene 
(2,1 milhões de toneladas) 
e o Guaíba II, da CMPC, 
(350.000 toneladas) entra-
rão em operação em 2023, 
enquanto o Cerrado, da Su-
zano (2,55 milhões de to-
neladas), deve começar em 
2024.

A Fitch alerta que pode-
rá acontecer fechamento de 
fábricas nos próximos me-
ses. “As pressões de custo 
podem levar ao fechamen-
to de fábricas no mercado 
global e a desequilíbrios de 
oferta e demanda, de forma 
semelhante a ocasiões an-
teriores na década passada, 
quando cerca de 2,5 mi-
lhões de toneladas de capa-
cidade anual de celulose de 
produtores de alto custo fo-
ram removidas do mercado 
em consequência dos fracos 
preços”,

No continente latino-
-americano, as margens 
operacionais dos produto-
res de celulose permanece-
rão fortes em 2022. Segun-
do a Fitch, estes produtores 
são beneficiados por baixas 
estruturas de custo em com-
paração com muitos outros 
pares, enquanto os preços 
elevados compensarão par-
cialmente as pressões infla-
cionárias. Estes produtores 
estão expostos ao aumento 
dos preços do petróleo e de 
produtos químicos, mas são 
autossuficientes em termos 
de energia. Áreas florestais 
significativas e menor de-
pendência de madeira de 
terceiros em relação aos 
produtores do hemisfério 
norte reduzem o risco de 
interrupções no forneci-
mento.

Projeções

Como resultado, a Fitch 
acredita que haverá maior 
geração de EBITDA por 
parte de todos os produtores 
de celulose da América Lati-
na classificados pela agência 
em 2022, em comparação 
com 2021. No entanto, a 
geração de fluxo de caixa li-
vre (FCF) será aproximada-
mente a mesma, devido aos 
elevados investimentos de 
algumas empresas.

A expectativa é que a Su-
zano, líder mundial em ter-
mos de produção de celulo-

se de mercado, gere FCF de 
USD1,5 bilhão em 2022 e 
de USD1,2 bilhão em 2023, 
apesar dos altos investimen-
tos no projeto Cerrado. Os 
fluxos de caixa operacional 
da empresa serão suficien-
tes para cobrir seus investi-
mentos, devido à sua escala 
e altos preços da celulose, 
mantendo a dívida líquida 
abaixo de USD11 bilhões. 
O FCF da CMPC e da El-
dorado também será forte 
em 2022. O FCF da Klabin 
e da Arauco deve permane-
cer negativo em virtude dos 
investimentos.

Klabin, Suzano e Arau-
co estão implementando 
grandes expansões de ca-
pacidade, e sua dinâmica 
de alavancagem seguirá um 
padrão semelhante: preços 
de celulose mais altos em 
2022 ajudarão a manter a 
alavancagem menor do 
que a inicialmente previs-
ta, mas a redução esperada 
dos preços a partir do final 
de 2022 levarão a alguns 
aumentos de alavancagem. 
Klabin e Arauco conclui-
rão seus projetos em breve, 
agregando nova capacidade 
de geração de receita e, por-
tanto, seus indicadores de 
crédito não serão pressio-
nados. A Suzano construirá 
sua nova unidade fabril até 
2024, mas, tendo em vista 
o porte da empresa, estes 
investimentos não afetarão 
significativamente sua ala-
vancagem.

A Eldorado não tem in-
vestimentos relevantes em 
projetos de expansão nem 
está distribuindo dividen-
dos – em vez disso, está 
usando fluxos de caixa pa-
ra amortizar dívidas. Por-
tanto, a Fitch acredita que 
a alavancagem da empresa 
diminuirá a médio pra-
zo. A CMPC também não 
tem planos significativos 
de investimentos, mas vem 
adquirindo empresas de 
tissue de médio porte pa-
ra expandir suas operações 
no Brasil, e a agência prevê 
que sua alavancagem líqui-
da permanecerá em cerca 
de 2,0 vezes. A Fitch esti-
ma que os produtores de 
celulose da América Latina 
manterão liquidez robusta, 
perfis de vencimento de 
dívida bem distribuídos e 
políticas financeiras con-
servadoras.

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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ÁGUAS DA CONDESSA S.A.
CNPJ nº 37.353.051/0001-07 - NIRE 33.300.334.483

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: 
Às 12h do dia 25/04/2022, na sede social da Cia., na Praça Garcia nº 20, Cen-
tro, Paraíba do Sul, RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada 
nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença da tota-
lidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcio Salles Gomes; Secretário: 
Bernardo Póvoa Martins. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os 
impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações pela acionista 
presente representando a totalidade do capital social votante: 4.1. Aprovar, de-
pois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, as demons-
trações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021, documentos estes publicados em 
31/03/2022, no DOU, às páginas 212/214, no jornal Monitor Mercantil, às pági-
nas 68/69 e no site do Diário do Acionista, documentos estes disponíveis em 
mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabele-
ce o art. 133, caput, § 3º e § 4º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Tendo em vista que a 
Cia. não apresentou lucro líquido no exercício, não há dividendos a distribuir. 
4.3. Alterar o Art. 7º do Estatuto Social a fim de fazer constar que a Diretoria 
será composta por, no mínimo, 01 e, no máximo, 03 Diretores, passando o 
mesmo a vigorar com a redação do Estatuto Social constante do Anexo I, nes-
te ato aprovado. 4.4. Em razão da alteração prevista no item 4.3 supra, aceitar 
a renúncia do Sr. Bernardo Póvoa Martins ao cargo de Diretor da Cia. confor-
me Termo de Renúncia que fica arquivado na sede da Cia., agradecendo-lhe 
pelos serviços prestados no exercício de suas funções e desde já aprovando 
integralmente suas contas, outorgando-lhe e dele recebendo a mais ampla e 
geral quitação, para nada mais reclamar, a qualquer título. 4.5. Em razão da 
alteração acima a Cia. reelege o Diretor Marcio Salles Gomes, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, identidade nº 09422791-5 IFP/RJ e CPF nº 023.948.017-19, 
com endereço comercial na Praça Garcia nº 20, Centro, Paraíba do Sul, RJ, 
com mandato de 02 anos ou até a data da Assembleia Geral Ordinária que for 
realizada no ano de 2024, que declara que está apto a exercer a administração 
da Sociedade, não estando impedido em virtude de lei, ou de condenação a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé públi-
ca ou a propriedade, mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em li-
vro próprio. 4.6. Fixar a remuneração anual global da Diretoria em até R$ 
20.000,00. 4.7. Alterar o Art. 9º, §1º, do Estatuto Social a fim de estabelecer que 
a contratação de qualquer negócio a longo prazo, assim entendidos os negó-
cios com prazo igual ou superior a 48 meses depende de prévia e expressa 
aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 2/3 do capital 
social, passando o mesmo a vigorar com a redação do Estatuto Social cons-
tante do Anexo I, neste ato aprovado. 4.8. Em cumprimento ao Art. 9º, § 1º, “e” 
e “g” do Estatuto Social foi aprovada a contratação de financiamentos em ge-
ral, incluindo, mas não se limitando a, tipo FINAME (Financiamento de máqui-
nas e equipamentos), Leasing (Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, Con-
ta Garantida, Cédulas de Crédito Bancária - CCB, Contratos de Câmbio, Fian-
ça e Empréstimo Internacional (4131) com as instituições bancárias e BNDES 
Automático, no valor de até R$ 35.000.000,00 por contrato, podendo o prazo 
ser superior ou inferior a 24 meses. 4.9. Aprovar a reformulação e consolida-
ção do Estatuto Social da Cia., inclusive para refletir as alterações estatutárias 
aprovadas acima, tudo conforme redação consolidada constante do documen-
to aprovado, numerado e autenticado pela Mesa (Anexo I), passando o estatu-
to social a vigorar com essa redação consolidada. 4.10. Autorizar, para todos 
os fins e efeitos legais, a Diretoria da Cia. a tomar todas as medidas e assinar 
todo e qualquer documento necessário à implementação das deliberações 
aprovadas acima. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 
130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: 
Marcio Salles Gomes, Presidente. Bernardo Póvoa Martins, Secretário. Gláu-
cio Dutra da Silva, Representante do Auditor Independentes. Saneamento Am-
biental Águas do Brasil S.A (p. Cláudio Bechara Abduche e Marcelo Augusto 
Raposo da Mota), Acionista. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Paraíba do Sul, 25/04/2022. Marcio Salles Gomes - Presidente; Bernardo 
Póvoa Martins - Secretário. Estatuto Social Consolidado. “ESTATUTO SO-
CIAL DA ÁGUAS DA CONDESSA S.A. CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OB-
JETO, SEDE E DURAÇÃO. Artigo 1º.  A Águas da Condessa S.A. (“Cia.”) re-
ger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe fo-
rem aplicáveis. Artigo 2º. A Cia. tem por objeto social específica e exclusiva-
mente a prestação do serviço público de abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário, que compreendem a construção, a operação e a ma-
nutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos existentes e a implan-
tar, aí incluídos os operacionais e gerenciais de produção e distribuição de 
água, coleta, afastamento,  e transporte e/ou coleta, afastamento, transporte, 
tratamento e disposição final de esgotos sanitários, incluindo a gestão dos 
sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvi-
dos e o atendimento aos usuários,  bem como a realização das atividades 
correlatas e a exploração de receitas autorizadas, que lhe proporcionem recei-
ta extraordinária (“Concessão”), nos termos e condições do contrato de con-
cessão a ser celebrado entre a Cia. e o Município de Paraíba do Sul em virtude 
do procedimento licitatório promovido pelo Poder Concedente nos termos do 
Edital de Concorrência Pública nº 001/2020 (“Contrato de Concessão”),  em 
caráter de exclusividade, no Município de Paraíba do Sul, incluindo seus distri-
tos e povoados. Artigo 3º. A Cia. tem sede e foro na Cidade de Paraíba do Sul, 
Estado do RJ, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, 
agências, depósitos, escritórios de representação e dependências similares 
em qualquer ponto do País ou do exterior. Artigo 4º. O prazo de duração da 
Cia. é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL. Artigo 5º. O capital 
social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 5.010.000,00, divi-
dido em 5.010.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. §1º. A 
cada ação ordinária corresponde 01 voto nas Assembleias Gerais, observado 
o disposto nos parágrafos deste Art. §2º. Na proporção do número de ações 
que forem titulares, os acionistas terão direito de preferência à subscrição de 
novas ações ou de valores mobiliários conversíveis em ações, na forma do Art. 
171 da Lei nº 6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo 
decadencial de 30 dias. §3º. A Cia. fica autorizada a manter as ações de sua 
emissão em contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição fi-
nanceira autorizada a prestar esse serviço. A instituição financeira poderá co-
brar dos acionistas o custo de serviço de transferência de propriedade, obser-
vados os limites legalmente fixados. §4º. O acionista que não fizer o pagamen-
to correspondente às ações subscritas nas condições previstas no respectivo 
boletim de subscrição ou chamada de capital ficará de pleno direito constituído 
em mora, na forma do Art. 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a 
multa de 10% do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção mo-
netária de acordo com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao mer-
cado – IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou índice que 
venha a substituí-lo, em caso de sua extinção, na menor periodicidade admiti-
da; (ii) ao disposto no Art. 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros 
de mora de 12% ao ano, pro rata temporis. §5º. Nas hipóteses em que a lei 
conferir o direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da Assem-
bleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido 
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, ou o valor eco-
nômico da Cia., apurado em avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio 
líquido, observadas as disposições do Art. 45 da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO 
III - ADMINISTRAÇÃO. Artigo 6º. A Cia. será administrada por uma Diretoria, 
na forma da lei e deste Estatuto Social. Artigo 7º. A Diretoria será composta 
por, no mínimo, 01 e, no máximo, 03 Diretores, sem designação específica, 
acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis), a qualquer 
tempo, pela Assembleia Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatu-
to e outras que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral e pela Diretoria.  
§ 1º. O mandato dos Diretores será de 02 anos, permitida a reeleição, sendo o 
mandato automaticamente prorrogado até a eleição e posse dos respectivos 
substitutos. § 2º. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assi-
natura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias se seguirem à 

sua eleição, estando dispensados de prestar caução em garantia de sua ges-
tão. Os Diretores reeleitos serão reinvestidos nos seus cargos pela própria 
Assembleia Geral, sendo dispensadas quaisquer outras formalidades. § 3º. 
Em suas ausências temporárias ou impedimentos eventuais, cada Diretor será 
substituído por quem for indicado, por escrito, pela Diretoria. § 4º. Compete à 
Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder 
a 30 dias, quando remunerada. § 5º. A remuneração dos Diretores será fixada 
pela Assembleia Geral, em montante individual ou global, e a distribuição inter-
na será feita pela Diretoria, ficando os Diretores dispensados de prestar cau-
ção como garantia de sua gestão. § 6º. Ocorrendo a vacância de cargo do Di-
retor caberá à Assembleia Geral eleger novo Diretor, fixando o prazo de ges-
tão. Artigo 8º. A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na sede social, sempre 
que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação 
circunstanciada da ordem do dia, subscrita por qualquer Diretor com antece-
dência mínima de 05 dias úteis, exceto se a convocação e/ou o prazo forem 
renunciados, por escrito, por todos os Diretores. Parágrafo Único - O quórum 
de instalação das reuniões da Diretoria é o da maioria dos membros em exer-
cício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pela maioria dos Diretores 
presentes à reunião e lavradas em livro próprio. Artigo 9º. A Diretoria terá 
plenos poderes de administração de gestão dos negócios da Cia., de acordo 
com suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. § 1º. A prá-
tica dos seguintes atos pela Cia. depende de prévia e expressa aprovação, por 
escrito, dos acionistas representando ao menos 2/3 do capital social: (a) alie-
nação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Cia., desde 
que o valor seja superior a R$ 500.000,00 e inferior a R$ 5.000.000,00; (b) 
proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício; (c) retenção 
de lucros da Cia.; (d) aprovação das Demonstrações Financeiras da Cia.; (e) 
contratação de empréstimos ou de obrigações, de qualquer natureza, cujo 
valor exceda, em cada caso, ao equivalente a 10% do patrimônio líquido da 
Cia., conforme último balanço aprovado; (f) emissão de debêntures, bônus de 
subscrição, e/ou outros valores mobiliários, conversíveis ou não, opções de 
compra de ações e/ou de qualquer outro título conversível em ações da Cia. ou 
que outorgue direito à participação nos lucros da Cia., bem como contratação 
de qualquer negócio que possa produzir efeitos semelhantes; (g) contratação 
de qualquer negócio a longo prazo, assim entendidos os negócios com prazo 
igual ou superior a 48 meses; (h) concessão de garantias em favor de tercei-
ros; e (i) aquisição de participações em outras sociedades, consideradas indi-
vidualmente, ou direitos de qualquer natureza, classificáveis como investimen-
tos no ativo permanente. § 2º. A prática dos seguintes atos pela Cia. depende 
de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao 
menos 3/4 do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do 
ativo imobilizado da Cia. em valor superior a R$ 5.000.000,00; (b) alteração do 
dividendo mínimo obrigatório; (c) realização de qualquer negócio entre a Cia., 
seus acionistas, e pessoas ou sociedades ligadas a seus acionistas e adminis-
tradores, assim consideradas aquelas assim definidas pela legislação do im-
posto de renda; (d) alteração de qualquer disposição do Estatuto Social, exce-
to para as matérias previstas no parágrafo primeiro acima, e na extensão ne-
cessária para cumprir as obrigações legais aplicáveis; (e) mudança do objeto 
social; (f) abertura de capital; (g) fusão, incorporação ou cisão da Cia.; (h) re-
querimento de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; (i) dissolução 
ou suspensão de processo de liquidação; e (j) incorporação de outra socieda-
de ou de parcela cindida de outra sociedade. § 3º. Todos os atos que criem 
obrigações para a Cia. ou desonerem terceiros de obrigações para com a Cia. 
deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Cia., ser assinados: (a) 
por 01 Diretor; e (b) por 02 procuradores com poderes especiais e específicos. 
§ 4º. As procurações outorgadas pela Cia. deverão conter descrição pormeno-
rizada dos poderes outorgados, vedar o substabelecimento e conter prazo de 
duração determinado, limitado a 02 anos, exceto as procurações judiciais que 
poderão ser por prazo indeterminado e autorizar o substabelecimento. § 5º. 
Excepcionalmente, a Cia. poderá ser representada nos atos a que se refere 
este Art. mediante a assinatura isolada de 01 mandatário, desde que haja, em 
cada caso específico, autorização expressa da Diretoria. § 6º. É vedado aos 
Diretores e aos mandatários obrigar a Cia. em negócios estranhos ao seu ob-
jeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Cia. CAPÍTU-
LO IV - ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 10º. A Assembleia Geral, com as fun-
ções e atribuições previstas em lei e pelo presente Estatuto, reunir-se-á, ordi-
nariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos em lei e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º. O 
presidente e o secretário da Assembleia Geral serão escolhidos pelos acionis-
tas presentes. § 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do Art. 123 da 
Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Direto-
res, com, no mínimo, 08 dias de antecedência da data marcada para sua rea-
lização, especificando as matérias a serem discutidas. Será dispensada a con-
vocação prévia para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos os 
acionistas. § 3º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exce-
ções previstas em lei e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, 
não se computando os votos em branco. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL. 
Artigo 11º. O Conselho Fiscal da Cia. atuará de forma não permanente, com 
as funções fixadas em lei, e será composto por, no mínimo, 03 e, no máximo, 
05 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos 
pela Assembleia Geral. § 1º. O Conselho Fiscal somente funcionará nos exer-
cícios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que represen-
tem, no mínimo, 0,1 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direi-
to a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assem-
bleia Geral Ordinária subsequente. § 2º. A remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. § 3º. As 
deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lança-
das no livro próprio. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DE 
RESULTADOS. Artigo 12º. O exercício social terminará no dia 31 de dezem-
bro de cada ano. Ao fim de cada exercício, a Diretoria fará elaborar as demons-
trações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as 
quais compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. 
Artigo 13º. Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos 
acumulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, 
a qual não exceder o importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na 
forma do Art. 202 da Lei nº 6.404/76, se existente, (a) 25% serão atribuídos ao 
pagamento do dividendo mínimo obrigatório e (b) até 75% poderão ser retidos 
com base em orçamento de capital, nos termos do Art. 196 da Lei nº 6.404/76, 
e/ou destinados à constituição de reserva de investimento para assegurar a 
manutenção do nível de capitalização da Cia., a expansão das atividades so-
ciais e/ou o reforço do capital de giro, sendo que o saldo das reservas de lu-
cros, com as exceções legais, não excederá o valor do capital social. O saldo 
do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja destinado na forma deste 
Art., será capitalizado ou distribuído aos acionistas como dividendo comple-
mentar. §1º. A Cia. poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em 
períodos menores, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do 
lucro apurado nesses balanços, observadas as limitações impostas por Lei, 
bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados 
ou reservas, obedecidos os limites legais. §2º. A Cia. poderá, ainda, pagar ju-
ros sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. §3º. 
Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em 
cada exercício social serão computados, por seu valor líquido para satisfação 
do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão 
creditados como antecipação de dividendos. CAPÍTULO VII - DISSOLUÇÃO, 
LIQUIDAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO. Artigo 14º. A Cia. somente será dissol-
vida e entrará em liquidação por deliberação dos acionistas ou nos demais 
casos previstos em lei. §1º. A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquida-
ção caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. §2º. A 
Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número 
fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal para o período da liquidação. Artigo 
15º. A Cia. poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maio-
ria dos votos na Assembleia Geral.” Paraíba do Sul, 25/04/2022. Marcio Salles 
Gomes - Presidente; Bernardo Póvoa Martins - Secretário. JUCERJA nº 
4924034 em 01/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM 
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“AGO”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto no Instrução 
Normativa nº 81 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (“DREI”), 
às 11:00 horas do dia 22 de junho de 2022, a fim de deliberaram sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o 
relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer do conselho 
fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“Exercício 
2021”); e (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do Exercício 2021. 
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da 
AGO virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência 
“Microsoft Teams”, sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão 
à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio 
do e-mail ri@priner.com.br. Para participação na AGO, por meio da plataforma 
“Microsoft Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação à Companhia pelo 
e-mail indicado neste Edital, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas em relação ao horário marcado para o início da AGO, acompanhada de toda 
a documentação necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida 
a solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao 
acionista os dados para a sua participação por meio da plataforma ora referida. 
Será necessário que os acionistas apresentem documentos para comprovar 
sua identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos à AGO. O 
acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante legal. 
Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na 
AGO por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento 
de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022. 
A Diretoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA PARA DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA

O Presidente em exercício da COOPRESP - COOPERATIVA DE 
CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP, CNPJ 37.131.258/0001-37, NIRE 3540004166-8, Inscrição 
Estadual nº 128.931.880.116, com sede na Rua Mariluz 149, sala 03, 
Jardim Imperador, Guarulhos/SP – CEP 07060-161, em sua prerrogativa 
estatutária convoca todos os seus membros em pleno gozo dos seus 
direitos cooperativados, para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE DISSOLUÇAO VOLUNTÁRIA a ser realizada 
no dia 25 de junho de 2022 em sua sede com primeira chamada às 
09h00min, segunda chamada às 10h00min e terceira e última chamada às 
11h00min com número mínimo de cooperantes conforme normas legais e 
estatutárias, para tratarem dos assuntos constantes neste edital sendo: 
(1) Dissolução voluntária da cooperativa, com fulcro nos Artigos 46, IV e 
63, I e V da Lei 5.764/71. Guarulhos/SP, 15 de junho de 2022. 

Luis Carlos Sanches - CPF nº 105.353.618-66 - Diretor Presidente. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 226,228,230 - B CASTELO
Tel.: (21) 3133-2236 - E-mail: cap12vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E 
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS 
AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR DAVID 

ALFREDO NIGRI em face de MAURICE JACQUES RENNE 
CASSAN - PROCESSO Nº 0132054-39.2011.8.19.0001, 

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA 
– Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, 
a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - MAURICE JACQUES RENNE CASSAN e 
LUZIA ANDRADE CASSAN - que será realizado o público Leilão 
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  
MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível 
no portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na 
forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 
882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 
236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência 
do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que 
será encerrado no dia 05/07/2022 às 14:00h e, não havendo 
licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor 
igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado 
no dia 12/07/2022 às 14:00h.  DO BEM A SER LEILOADO: 
(Conforme laudo de avaliação às fls. 366e) Imóvel denominado 
“SITIO ALFA PL.AZA”, situado no lugar denominado Posse, 
zona rural do primeiro distrito do Município de Rio Bonito, 
também conhecido como “Pasto do Braulino”, em Colina 
da Primavera, com todas as benfeitorias, construções e 
servidões existentes. Matriculado sob o nº 251 - R-9-251 no 
2º Ofício de Registro de Imóveis de Rio Bonito. (...) cujo valor 
estimo em R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) 
em razão do tamanho do imóvel ser de quase 4 alqueires de terra 
mais as construções e benfeitorias nele construídas. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (MAURICE JACQUES RENNE CASSAN e 
LUZIA ANDRADE CASSAN) intimado(s) da hasta pública 
se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital 
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA 
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO 
NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE 
JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e 
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 27 de maio de 2022. 
Eu, digitei ___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo___. (ass.) 
ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA – Juiz de Direito.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ/ME 72.372.998/0004-09

AUDITORIA AMBIENTAL
COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA torna público que entregou 
ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 23/12/2021, o Relatório de 
Auditoria Ambiental de Acompanhamento, do ano de 2021, referente a 
operar Terminal de Minério de Ferro e Granéis Sólidos, e informa que este 
estará à disposição para consulta na Estrada Ilha da Madeira, s/n°, Porto 
de Itaguaí no Município de Itaguaí, no período de 20/06/22 a 20/07/22, 
no horário das 8h às 16h. Informa, ainda, que o referido relatório também 
estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/
biblioteca. (Processo E-07/201934/2000).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPAL SP – COOPERATIVA DE 

CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.
O Diretor Presidente da COOPAL SP – COOPERATIVA DE CONSUMO 
DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CNPJ 
nº 38.347.205/0001-10, Inscrição Estadual nº 799.318.120.110, NIRE 
nº 3540018926-6, com sede na Rua Maurício Jacquey nº 200, sala 06, 
Vila Helena, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09635-080, convida 
a presença de todo o quadro societário composto de (23) vinte e três 
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 25/06/2022 com 
primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e 
última chamada as 10:00h, para participar da SEGUNDA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a seguinte pauta: (1) 
Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, eleição e posse de 
cargos vacantes. São Bernardo do Campo/SP, 15 de junho de 2022.
Robson dos Santos Miranda - CPF 253.732.018-20 - Diretor Presidente.

SINDICATO DOS SOCIÓLOGOS DO ESTADO RIO DE JANEIRO - 
SINDSERJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDSERJ - SINDICATO DOS SOCIÓLOGOS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, inscrito no CNPJ sob o número 10.869.290/0001-68, 
com sede à Rua Miguel Couto, 134, sala 705, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, RJ, convoca todos os associados desta entidade sindical, 
de acordo com os artigos 14º e 15º do estatuto, para a Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada virtualmente pelo aplicativo Zoom, 
no dia 16 de julho de 2022, sábado, às 14 horas (horário de Brasília), 
em primeira convocação, com a presença absoluta dos associados em 
condições de voto, e às 14:30 horas (horário de Brasília), em segun-
da e última convocação, com qualquer número de associados presen-
tes, sendo que as inscrições para a assembleia podem ser feitas pelo 
e-mail sindserj@gmail.com até às 24 horas do dia anterior, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Alteração dos capítulos 3, 4 e 
6 do Estatuto do SINDSERJ. Rio de Janeiro-RJ, 16 de junho de 2022.

Alexandre Fernandes Correa
Presidente interino do Sindicato

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.300.031065

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados a se 
reunirem na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no 
dia 28 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada na Av. das Américas, nº 4.200, Bloco 05, Sala 501, parte, Barra da 
Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, para delibe-
rar sobre: (i) a prestação de contas dos administradores, examinar, discutir 
e deliberar sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras 
da companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício; e (iii) a reeleição dos 
membros da Diretoria da Companhia para um mandato de 3 (três) anos e 
fixar sua respectiva remuneração. Duque de Caxias, 14 de junho de 2022.

Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro.
Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente.

BNDES injetará R$ 2,5 bi em cinco fundos

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) pré-
selecionou oito propostas 
em sua chamada pública 
para seleção e subscrição de 
cotas de até cinco fundos de 
investimento com foco em 
infraestrutura. “A iniciativa 
busca desenvolver o merca-
do, acelerar o investimento 
privado em infraestrutura e 
viabilizar melhorias de lon-
go prazo na qualidade dos 
serviços do setor no país. 
Os setores de interesse do 
banco são logística e trans-
porte, energia, mobilidade 
urbana, saneamento básico 
e telecomunicações”, desta-
cou o banco de fomento.

As cinco propostas mais 
bem classificadas foram (i) 
Vinci Climate Change FIP 
Multiestratégia, (ii) FIP 

BTG Pactual Infraestru-
tura III e (iii) FIP Kinea 
Equity Infra I para a mo-
dalidade Fundos de Equity 
(destinados a investir ma-
joritariamente em partici-
pações acionárias, bônus 
de subscrição, debêntures 
conversíveis em ações, ou 
outros títulos conversíveis 
em ações de emissão de so-
ciedades anônimas, de capi-
tal aberto ou fechado); e (i) 
Pátria Infra Crédito FIDC e 
(ii) Vinci FI-Infra RF para a 
modalidade Fundos de Cré-
dito (destinados a investir 
exclusivamente em debên-
tures simples e/ou outros 
direitos creditórios).

Segundo o BNDES, to-
dos os cinco fundos pas-
sarão por uma diligência 
gerencial e jurídica com a 
finalidade de examinar se 
as propostas são viáveis e 

obedecem às normas vi-
gentes. Durante esse pro-
cesso os fundos poderão 
captar outros investimen-
tos privados. 

A participação do BN-
DES em cada fundo sele-
cionado será limitada a R$ 
500 milhões, totalizando 
um montante de até R$ 
2,5 bilhões em aportes nos 
cinco fundos selecionados. 
A estimativa é de que ou-
tros R$ 5 bilhões de capital 
privado sejam mobilizados 
para esses fundos de infra-
estrutura, alcançando cerca 
de R$ 7,5 bilhões em inves-
timentos.

“A Chamada Pública para 
a Seleção de Fundos de In-
vestimento em Infraestru-
tura posiciona o BNDES 
como investidor âncora 
com capacidade de atração 
de recursos privados para o 

setor de infraestrutura no 
Brasil. Assim, o BNDES 
reforça o seu compromis-
so estruturante e sistêmico 
no setor, o que é estratégico 
para melhorar a qualidade 
de vida dos brasileiros e a 
produtividade das cadeias 
produtivas nacionais” ex-
plicou o diretor de partici-
pações, mercado de capitais 
e crédito indireto do BN-
DES, Bruno Laskowsky. 

Laskowsky disse que o 
edital para a Chamada Pú-
blica de Seleção de Fundos 
de Investimento em Infra-
estrutura priorizou fundos 
voltados para investidores 
institucionais (que adminis-
tram recursos de terceiros 
institucionais) e fundos que 
invistam em setores com al-
to impacto social, como os 
de saneamento e mobilida-
de urbana.
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COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 36.012.579/0001-50 - NIRE 33.300.333.291

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE 
MAIO DE 2022. DATA, HORA E LOCAL: 30 de maio de 2022, às 14h30, na sede 
da COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 
S.A. (“Companhia”), localizada 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. 
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. MESA: Presidente – Sr(a). Jaques Horn; Secretário(a) – Sr(a). 
Simone Paulino de Barros. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: (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. ORDEM DO DIA: (1) Revogar a Matriz de Alçadas 
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de junho de 2021 
(“Matriz de Alçadas”); (2) Deliberar sobre a proposta de reforma e a consolidação 
do Estatuto Social da Companhia; e (3) Aprovar os limites de autoridade dos 
administradores da Companhia. 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: (1) Revogar a Matriz de 
Alçadas, estabelecendo que quaisquer limites de autoridade dos membros da 
administração da Companhia passarão a ser definidos nos termos do Estatuto 
Social da Companhia. (2) Aprovar a proposta de reforma e consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, que tem por objetivo (a) otimizar a redação 
estatutária e (b) refletir, quando aplicável, as regras de representação, alçadas 
de aprovações societárias e governança corporativa da controladora e única 
acionista da Companhia, TIM S.A. Consequentemente, o Estatuto Social da 
Companhia passará a vigorar nos termos e na forma da versão consolida 
constante do Anexo I da presente ata. (3) Aprovar os limites de autoridade 
dos Diretores Estatutários, com base no artigo 7º, Parágrafo 1º do Estatuto 
Social da Companhia, da seguinte forma: (i) o Diretor Presidente da Companhia 
terá plenos poderes para, agindo isoladamente, praticar, firmar e representar a 
Companhia em todo e qualquer ato e/ou negócio jurídico, ou perante qualquer 
autoridade pública, incluindo sem limitações, quaisquer contratos que resultem 
na aquisição de bens ou serviços, na alienação, doação, cessão ou oneração 
de ativos, na renúncia de direitos, e na prática de atos de liberalidade, até o valor 
de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais) por operação ou série de 
operações relacionadas; e (ii) os demais Diretores sem designação específica, 
terão plenos poderes para, agindo isoladamente, praticar, firmar e representar 
a Companhia em todo e qualquer ato e/ou negócio jurídico, ou perante qualquer 
autoridade pública, incluindo sem limitações, quaisquer contratos que resultem 
na aquisição de bens ou serviços, na alienação, doação, cessão ou oneração 
de ativos, na renúncia de direitos, e na prática de atos de liberalidade, dentro 
de suas respectivas áreas de atuação, até o valor de R$10.000.000,00 (dez 
milhões de Reais) por operação ou série de operações relacionadas. Os 
limites de autoridade ora aprovados estão subordinados aos limites financeiros 
previstos pelo Estatuto Social da Companhia, e deverão ser observados única 
e exclusivamente para a implementação de operação e/ou para a celebração 
de negócio jurídico que resulte na assunção de obrigações e/ou na renúncia de 
direitos pela Companhia. Neste sentido, tais limites de autoridade não serão 
aplicados nas seguintes situações, dentre outras: (i) na celebração de contratos 
de venda de bens e serviços que representem ingresso de receita; (ii) na prática 
de atos de simples rotinas administrativas perante pessoas jurídicas de direito 
público interno, empresas públicas ou sociedades empresariais que compõem 
a administração indireta, e outras da mesma natureza; e (iii) na execução de 
atos da rotina operacional financeira da Companhia, tais como, a autorização 
e/ou a realização de pagamentos de tributos ou quaisquer obrigações, 
transferências de recursos entre contas de mesma titularidade, aplicações e 
resgates de recursos financeiros da Companhia, abertura ou encerramento 
de contas correntes, e solicitação e cancelamento de acesso a quaisquer 
sistemas disponibilizados por instituições financeiras em geral. Por fim, todos 
os Diretores Estatutários poderão praticar quaisquer atos e assinar todo e 
qualquer documento, em nome da Companhia, que tenham sido previamente 
aprovados pelos órgãos societários competentes, independentemente dos 
limites de autoridade aqui estabelecidos. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a 
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Sr. Jaques Horn, 
Presidente da Mesa e Representante da acionista TIM S.A., e pela Sra. Simone 
Paulino de Barros, Secretária da Mesa. Certifico que a presente ata é cópia fiel 
da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 30 de maio de 
2022. SIMONE PAULINO DE BARROS - Secretária da Mesa.
ANEXO I - 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. 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. deliberar a emissão e demais condições de 
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 
avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital 
social; IV. deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da 
Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-
lhes as contas; V. suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de 
cumprir obrigações impostas pela lei ou pelo Estatuto; VI. eleger ou destituir, a 
qualquer tempo, os membros da Diretoria, fixando-lhes suas designações, 
atribuições e limites de autoridade específicos, observadas as disposições 

deste Estatuto, bem como aprovar a atribuição de novas funções e qualquer 
alteração na composição, e membros do Conselho Fiscal e seus respectivos 
suplentes, quando em funcionamento; VII. fixar e ratear a remuneração, global 
ou individual, dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando em 
funcionamento; VIII. tomar e aprovar, anualmente, as contas dos administradores 
e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; IX. 
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; X. 
deliberar sobre o aumento do capital social por subscrição de novas ações e 
sobre a emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no País ou 
no exterior; XI. aprovar previamente a celebração de contratos de mútuo, de 
prestação de serviços de gerência e de assistência técnica 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, em todos os casos atendendo aos padrões normalmente praticados 
no mercado em contratações da mesma natureza entre partes independentes; 
XII. deliberar sobre a celebração de contratos de qualquer natureza, entre a 
Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista controlador ou suas 
sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou controladoras 
deste último, ou que de outra forma constituam partes relacionadas à 
Companhia, de outro lado, em montante igual ou superior a R$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de Reais), em todos os casos atendendo aos padrões 
normalmente praticados no mercado em contratações da mesma natureza 
entre partes independentes; XIII. deliberar sobre a celebração de contratos pela 
Companhia, ou pelas sociedades por ela controladas, de empréstimos, 
financiamentos, ou quaisquer outras operações que impliquem em 
endividamento da Companhia ou de suas sociedades controladas, cujo valor 
total da operação seja superior a R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
Reais); XIV. deliberar a celebração pela Companhia, por suas subsidiárias ou 
sociedade controladas, de acordos, judiciais ou extrajudiciais, termos de ajuste 
de conduta ou instrumentos similares dos quais resultem na assunção de 
obrigações financeiras, de fazer ou de não fazer, a doação de bens ou serviços, 
e/ou a renúncia de direitos, sempre que o montante total envolvido seja superior 
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), e cujo objetivo principal seja 
(i) evitar a propositura de novos processos; (ii) afastar ou suspender a aplicação 
de penalidades e/ou a imposição de restrições pelas autoridades competentes; 
ou (iii) encerrar litígios em trâmite, bem como as fianças ou as garantias de 
qualquer natureza, contratadas pela Companhia ou por suas controladas, para 
a garantia de processos judiciais ou administrativos; XV. deliberar sobre a 
prática de atos gratuitos em benefício de seus empregados ou da comunidade, 
sempre que o valor envolvido seja superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de 
Reais); XVI. deliberar sobre a celebração de contratos pela Companhia, ou 
pelas sociedades por ela controladas, de aquisição de bens ou serviços, cujo 
valor total seja superior a R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais); 
XVII. deliberar sobre a alienação, a doação, a cessão, ou a oneração de 
quaisquer bens ou direitos classificados no ativo não circulante da Companhia, 
ou de suas subsidiárias ou controladas, cujo valor originário de sua aquisição, 
ou na sua ausência, o valor de mercado, seja superior a R$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de Reais); XVIII. Deliberar e acompanhar o orçamento 
anual, o plano de metas e de estratégia de negócios previsto para o período de 
vigência do orçamento da Companhia e de suas sociedades controladas; XIX. 
autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia, para efeito de 
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação; XX. 
autorizar a emissão de notas promissórias comerciais (“commercial papers”); 
XXI. eleger ou destituir os auditores independentes responsáveis pelos serviços 
de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia; XXII. 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; XXIII. Deliberar sobre a aquisição 
ou alienação, no todo ou em parte, de participação da Companhia ou das 
sociedades sob seu controle no capital de outras sociedades, bem como de 
participação em “joint venture” que preveja a constituição de uma sociedade; 
XXIV. Deliberar sobre a prestação de garantias reais ou fidejussórias pela 
Companhia em favor de terceiros, nestes incluídas as sociedades controladas, 
em montante superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), 
exceção feita à prestação de quaisquer garantias em favor de (i) empregados 
da Companhia ou de suas sociedades controladas no que diz respeito a 
contratos de locação residencial, nas hipóteses de remanejamentos a pedido 
da Companhia; e (ii) sociedades controladas ou coligadas com relação a 
contratos de locação de estabelecimentos, lojas ou pontos comerciais; XXV. 
autorizar a Companhia a celebrar, alterar ou rescindir acordo de acionistas; 
XXVI. 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 - A Assembleia 
Geral poderá estabelecer alçadas de aprovação diferenciadas para a Diretoria 
e ao longo da linha hierárquica da organização administrativa da Companhia, 
sempre observando o disposto neste Estatuto Social. 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. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO 
DA COMPANHIA. Art. 13 - A Administração da Companhia será exercida pela 
Diretoria, que será composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 12 (doze) 
membros, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais membros, Diretores 
sem designação específica. Art. 14 - Os membros da Diretoria serão eleitos 
pela Assembleia Geral e terão mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se a 
reeleição. 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. aprovar e executar as propostas, planos e projetos a serem submetidos à 
Assembleia Geral; II. 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, quando instalado, 
e à Assembleia Geral; III. deliberar sobre a celebração de contratos de qualquer 
natureza, com exceção daqueles mencionados no Artigo 7º, inciso XI, deste 
Estatuto, entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista 
controlador ou suas sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle 
comum ou controladoras deste último, ou que de outra forma constituam partes 
relacionadas à Companhia, de outro lado, em montante inferior a 
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), em todos os casos atendendo 
aos padrões normalmente praticados no mercado em contratações da mesma 
natureza entre partes independentes; IV. deliberar sobre a participação da 
Companhia ou de sociedades por ela controladas em qualquer associação e, 
desde que não haja previsão de constituição de uma sociedade, em qualquer 
“joint venture”, consórcio ou qualquer estrutura similar; V. deliberar sobre a 
celebração de contratos pela Companhia, ou pelas sociedades por ela 
controladas, de empréstimos, financiamentos, ou quaisquer outras operações 
que impliquem em endividamento da Companhia ou de suas sociedades 
controladas, cujo valor total da operação seja inferior ou igual a R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais). Ficam excetuadas as fianças 
ou as garantias de qualquer natureza, contratadas pela Companhia ou por suas 
controladas, para a garantia de processos judiciais ou administrativos; VI. 
deliberar sobre a celebração de contratos pela Companhia, ou pelas sociedades 
por ela controladas, de aquisição de bens ou serviços, cujo valor total seja 
inferior ou igual a R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais); VII. 
deliberar sobre a prestação de garantias reais ou fidejussórias pela Companhia 

em favor de terceiros, nestes incluídas as sociedades controladas, em montante 
inferior ou igual a R$50.000.000,000 (cinquenta milhões de Reais) e superior a 
R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais), exceção feita à prestação de 
quaisquer garantias em favor de (i) empregados da Companhia ou de suas 
sociedades controladas no que diz respeito a contratos de locação residencial, 
nas hipóteses de remanejamentos a pedido da Companhia; e (ii) sociedades 
controladas ou coligadas com relação a contratos de locação de 
estabelecimentos, lojas ou pontos comerciais; VIII. autorizar a celebração pela 
Companhia, por suas subsidiárias ou sociedades controladas, de acordos, 
judiciais ou extrajudiciais, termos de ajuste de conduta ou instrumentos similares 
dos quais resultem a assunção de obrigações financeiras, de fazer ou não fazer, 
a doação de bens ou serviços, e/ou a renúncia de direitos, sempre que o 
montante total envolvido seja superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
Reais), e cujo objetivo principal seja (i) evitar a propositura de processos, (ii) 
afastar ou suspender a aplicação de penalidades e/ou a imposição de restrições 
pelas autoridades competentes, ou (iii) encerrar litígios em trâmite; IX. deliberar 
sobre a prática de atos gratuitos em benefício de seus empregados ou da 
comunidade, sempre que o valor envolvido for inferior ou igual a R$2.000.000,00 
(dois milhões de Reais); X. aprovar a celebração de acordos coletivos pela 
Companhia ou pelas sociedades por ela controladas; XI. estabelecer os limites 
de alçadas financeiras a serem aplicados ao longo da linha hierárquica da 
organização administrativa da Companhia, tendo como base os limites definidos 
neste Estatuto Social para a prática de atos e celebração de contratos, e aqueles 
que venham a ser aprovados para os Diretores e procuradores da Companhia 
pela Assembleia Geral; e XII. 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 
ou por 02 (dois) membros da Diretoria, por meio de carta ou correio eletrônico 
entregues com a antecedência mínima de 02 (dois) dias, salvo nas hipóteses de 
manifesta urgência, a critério exclusivo do Diretor Presidente. A convocação 
prévia será dispensada quando todos os Diretores estiverem presentes. 
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, cabendo ao Diretor 
Presidente, no caso de empate, o voto de qualidade. Art. 19 - O Diretor 
Presidente, agindo isoladamente, terá plenos poderes para praticar todos e 
quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos em nome da companhia, 
observadas apenas as limitações estabelecidas nos artigos 7º e 17 deste 
Estatuto Social e na Lei. Parágrafo 1º – Caberá à Assembleia Geral estabelecer 
o limite de autoridade de cada um dos demais Diretores, fixando o valor dentro 
do qual os mesmos ficarão autorizados a praticar atos e assinar documentos em 
nome da Companhia, observadas as limitações estabelecidas nos Artigos 7º e 
17 deste Estatuto Social e na lei. Parágrafo 2º – Sem prejuízo do disposto no 
caput e no Parágrafo 1º deste Artigo, qualquer um dos Diretores da Companhia 
poderá agir isoladamente dentro dos limites de alçada definidos pela Assembleia 
Geral, bem como na representação da Companhia perante terceiros, inclusive 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Art. 20 - Observadas as 
limitações estabelecidas nos Artigos 7º e 17 deste Estatuto Social, nas alçadas 
definidas Assembleia Geral e na lei, a Companhia será representada e será 
considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (i) de qualquer Diretor, 
agindo isoladamente; (ii) de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto; ou (iii) 
de 1 (um) procurador, agindo isoladamente, desde que o respectivo instrumento 
de mandato tenha sido firmado (a) por 2 (dois) Diretores da Companhia, sendo 
um deles necessariamente o Diretor Presidente, ou (b) por quaisquer 3 (três) 
Diretores em conjunto. Parágrafo Primeiro - As procurações outorgadas pela 
Companhia deverão ser assinadas por 1 (um) Diretor, com exceção das 
procurações que outorguem poderes para o procurador agir isoladamente, as 
quais respeitarão o disposto no inciso III do caput deste artigo, 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. 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 - O mandato dos membros do Conselho Fiscal termina na primeira 
Assembleia Geral Ordinária subsequente à respectiva eleição, permitida a 
reeleição, permanecendo os Conselheiros nos 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. 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 - Em caso de vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal e na falta do 
respectivo suplente para cumprir o tempo remanescente do mandato, a 
Assembleia Geral será convocada para eleger o substituto. 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 - Os lucros líquidos terão a seguinte destinação: (i) 5% 
(cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital 
social integralizado; e (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado 
na forma dos incisos II e III do Artigo 202 da Lei 6.404/76 serão distribuídos 
como dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas. 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. 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, inclusive 
com base em balanços intermediários, sejam semestrais, trimestrais ou 
mensais, por deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo 1º - A autorização 
descrita no caput deste artigo aplica-se, igualmente, nas hipóteses de 
declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio intermediário, à conta 
de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes. 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. Art. 31 – Este Estatuto deverá ser interpretado de boa-fé. Os 
acionistas e a Companhia deverão atuar, em suas relações, guardando a mais 
estrita boa-fé, subjetiva e objetiva. Art. 32 – Este instrumento é regido pelas leis 
da República Federativa do Brasil. SIMONE PAULINO DE BARROS - 
Secretária da Mesa. Jucerja nº 4928854, em 03/06/2022. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Investimento estrangeiro aumenta mais de 17% na China

O investimento es-
trangeiro direto 
(IED) recebido 

pela parte continental da 
China, em uso real, expandiu 
17,3% ano a ano, para 564,2 
bilhões de yuans nos pri-

meiros cinco meses do ano, 
informou o Ministério do 
Comércio nesta terça-feira. 
Em termos de dólar, a entra-
da subiu 22,6% anualmente, 
para US$ 87,77 bilhões.

O setor de serviços viu 

as entradas de IED saltarem 
10,8% ano a ano, para 423,3 
bilhões de iuanes, enquanto o 
valor para as indústrias de alta 
tecnologia aumentou 42,7% 
em termos anuais, mostram 
dados do ministério.

Especificamente, o IED 
na manufatura de alta tecno-
logia aumentou 32,9% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado, enquanto o se-
tor de serviços de alta tecno-
logia aumentou 45,4% ano a 

ano, mostram os dados.
No período, os investi-

mentos provenientes da Re-
pública da Coreia, dos Esta-
dos Unidos e da Alemanha 
subiram 52,8%, 27,1% e 
21,4%, respectivamente. No 

período de janeiro a maio, o 
IED que flui para a região 
central do país registrou um 
rápido aumento anual de 
35,6%, seguido por 17,9% 
na região oeste e 16,1% na 
região leste.
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Cooperação do Brics contribui para 
recuperação da economia mundial

China continua a promover 
abertura de alto nível

Opinião: unir esforços para construir uma 
comunidade de desenvolvimento global

China sediará
14ª Cúpula do 
bloco em julho

Por Yang Xun e Bai 
Yang, Diário do Povo

Os países do Brics repre-
sentam 23% da economia 
global, 18% das transações 

de mercadorias e 25% da atração do 
investimento estrangeiro, constituin-
do uma força assinalável na econo-
mia mundial. Nos últimos anos, os 
países do Brics vêm mantendo a co-
operação na economia e comércio, 
dando contribuições importantes à 
recuperação da economia global e ao 
desenvolvimento de alta qualidade 
do globo.

Em novembro de 2020, foi lança-
da a Estratégia para a Parceria Eco-
nômica do Brics 2025, que definiu 
os três focos de cooperação entre 
os membros do bloco para os cin-
co anos seguintes – investimento e 
finanças, economia digital e desen-
volvimento sustentável.

A China assume a presidência 
do Brics no ano corrente e realiza-
rá várias atividades, incluindo a 14ª 
Cúpula do Brics. A China irá cola-
borar com os outros membros pa-

ra explorar novas oportunidades de 
desenvolvimento, em torno da tema 
“Construir uma parceria de alta qua-
lidade para criar a nova era de desen-
volvimento global”.

Em 2022, os cinco países do Brics 
realizarão 60 atividades em torno da 
governança global, combate à epi-
demia, economia digital, desenvol-
vimento sustentável e o intercâm-
bio interpessoal, obtendo uma série 
de resultados frutíferos, tais como 
a criação do centro de pesquisa de 
vacinas, a realização do Fórum de 
Liderança Feminina do Brics, a pre-
paração da aliança da formação pro-
fissional, entre outros. Atualmente, 
os cinco membros estão consideran-
do lançar uma declaração conjunta 
sobre o sistema de comércio multi-
lateral e a reforma da OMC.

O mundo de hoje testemunha a 
epidemia do século e as mudanças 
sem precedentes nos últimos 100 
anos, juntamente com a situação 
internacional complexa. O coorde-
nador para os assuntos do Brics da 
China, Ma Zhaoxu, afirmou que, 
como representantes do mercado 
emergente e países em desenvolvi-
mento, os membros do Brics deverão 
aprofundar a parceria estratégica, de-
sempenhar o papel de “estabilizador” 
e “acelerador” do desenvolvimento 
e potenciar os ímpetos de coopera-
ção internacional. “Esperamos que o 

Brics salvaguarde o comércio multi-
lateral com base da OMC, aprimore 
o sistema financeiro e monetário in-
ternacional e promova a globalização 
rumo à abertura, tolerância, inclusão, 
equilíbrio e benefício mútuo”, frisou 
Ma.

O Brics é um mecanismo impor-
tante da cooperação entre os países 
emergentes, bem como uma platafor-
ma para a cooperação Sul-Sul. Desde 
o seu estabelecimento há 16 anos, o 
Brics se tornou uma força proativa, 
estabilizadora e construtiva no plano 
mundial, cuja influência e atração são 
a cada dia maiores. Para o Brics, é ne-
cessário aumentar a cooperação com 
outros mercados emergentes e elevar 
a representatividade do mecanismo 
do Brics, por forma a dar maior voz 
nas questões internacionais e regio-
nais de grande interesse.

A China apoia o aumento do nú-
mero de membros do Brics na am-
pliação da cooperação no enquadra-
mento “Brics+”. Há pouco tempo, 
os ministros das Relações Esxte-
riores dos países do Brics fecharam 
um consenso sobre o aumento do 
número de membros numa reunião 
via videoconferência e realizaram o 
primeiro diálogo entre os chancele-
res do “Brics +”. A China continu-
ará a promover a discussão sobre o 
aumento dos membros e aguarda 
a adesão de mais parceiros.

Por Song Yiran e 
Zhang Penghui,
Diário do Povo

“As iniciativas de de-
senvolvimento global 
propostas pela China 

estão intimamente relacionadas com a 
melhoria da vida e do bem-estar das 
pessoas, algo que contribui para a ma-
terialização da Agenda 2030 das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável”, afirmou o secretário-ge-
ral da Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento, 
Levy Kar Greenspan.

Desde sua proposta em setembro 
do ano passado, a Iniciativa para o 
Desenvolvimento Global recebeu ra-
pidamente o apoio das Nações Unidas 
e de mais de 100 países e organizações 
internacionais. Cinquenta e três países 
aderiram ao “Grupo de Amigos da 
Iniciativa de Desenvolvimento Glo-
bal”, lançado pela China nas Nações 
Unidas Nações em janeiro.

Em um momento em que o pro-
cesso de desenvolvimento global foi 
severamente impactado pela pande-
mia, a China defende que a comu-
nidade internacional se deve con-
centrar na promoção conjunta do 
desenvolvimento e unir esforços pa-
ra construir uma comunidade global 
de desenvolvimento, refletindo a sa-
bedoria e a responsabilidade de uma 
potência mundial.

A principal razão pela qual a inicia-
tiva de desenvolvimento global rece-
beu amplo apoio é a sua resposta às 
preocupações gerais da comunidade 
internacional. Atualmente, a recupe-
ração econômica mundial é frágil e 
débil. A lacuna de desenvolvimento 
está aumentando e os desafios globais 
são cada vez maiores. O Índice de 
Desenvolvimento Humano caiu pela 
primeira vez em 30 anos. O mundo 
passou a ter mais de 100 milhões de 
pobres e quase 800 milhões de pes-
soas passam fome no seu dia a dia. A 
comunidade internacional precisa ur-
gentemente de encontrar um caminho 
realista para solucionar o problema do 
desequilíbrio de desenvolvimento.

A China defende o desenvolvi-
mento global e é ativista da coo-

peração para o desenvolvimento. 
Enquanto maior país em desenvol-
vimento, a China sempre considerou 
o desenvolvimento como a principal 
prioridade no governo e rejuvenes-
cimento do país, adere ao conceito 
de desenvolvimento centrado nas 
pessoas, atribui grande importância 
e participa ativamente no trabalho 
das Nações Unidas no campo da 
economia e desenvolvimento social. 
Liderando a realização dos Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio 
das Nações Unidas, a China lidera 
na implementação da Agenda 2030, 
contribuindo com mais de 70% pa-
ra a redução da pobreza no mundo 
e fazendo contributos importantes 
para promover a causa do desenvol-
vimento global.

A China conseguiu que seu pró-
prio povo passasse a ter cada vez 
mais qualidade de vida e espera que, 
através do desenvolvimento comum, 
essa melhoria passe a ser comum. 
Nas Filipinas, a comercialização de 
arroz híbrido chinês abrange uma 
área de 226.500 hectares, benefician-
do direta e indiretamente mais de 
134 mil agricultores, aumentando a 
renda proveniente de cereais em 308 
milhões de quilos, o equivalente a 
um aumento de cerca de 3 quilos de 
grãos para cada filipino.

No país insular de Vanuatu, a 
China apoiou a construção de no-
vos edifícios de ensino, laboratórios, 
dormitórios, cantinas e espaços re-
creativos. Em regiões afetadas pela 

guerra, como o Afeganistão e Síria, a 
assistência chinesa de vacinas contra 
a Covid-19 esteve na linha da frente, 
em resposta ao apelo de não deixar 
ninguém para trás.

Além disso, a fim de promover a 
implementação de iniciativas de de-
senvolvimento global, a China toma-
rá também um conjunto de medidas 
práticas, incluindo o fortalecimento de 
consultas com mercados emergentes e 
países em desenvolvimento; realização 
de conferências globais de desenvolvi-
mento de alto nível; aumentar o inves-
timento em recursos de desenvolvi-
mento; apoiar o Fundo de Assistência 
à Cooperação Sul-Sul e o Fundo de 
Paz e Desenvolvimento China-Na-
ções Unidas; promover a formação 
de uma biblioteca de projetos de ini-
ciativas de desenvolvimento global 
com a participação de todas as partes; 
e liberar o “Relatório de Desenvolvi-
mento Global” em tempo hábil para 
promover o intercâmbio e o compar-
tilhamento de conhecimento sobre o 
desenvolvimento internacional.

Para reviver a causa do desenvol-
vimento global, a tendência de de-
senvolvimento pacífico e progresso 
da humanidade são imparáveis. A 
China está disponível para trabalhar 
com outros países na promoção do 
aprofundamento de iniciativas de de-
senvolvimento global rumo à imple-
mentação da Agenda 2030 e a uma 
parceria de desenvolvimento global 
igualitário e equilibrado, centrado na 
orientação das Nações Unidas.

Equipe da CCPIT em Qinhuangdao, província de Hebei, 
exibe o primeiro certificado da RCEP

Por Kong Dechen, 
Diário do Povo

O Acordo de Livre Comér-
cio China–Nova Zelândia, 
assinado em 2008, é o pri-

meiro acordo de livre comércio assi-
nado entre a China e um país desen-
volvido. Em janeiro do ano passado, 
os dois lados assinaram um protoco-
lo para atualizar o acordo de livre co-
mércio, que entrou em vigor em 7 de 
abril deste ano. Desde a implementa-
ção da versão atualizada do Acordo 
de Livre Comércio China–Singapura 
por mais de um mês, o entusiasmo 
das empresas para solicitar certifica-
dos tem sido alto.

A versão atualizada do Acordo de 
Livre Comércio China–Singapura é 
um microcosmo da contínua pro-
moção da abertura de alto nível pela 
China. De acordo com Wang Shou-
wen, vice-ministro do Comércio da 
China, até agora, a China assinou 19 
acordos de livre comércio com 26 
países e regiões – um aumento de 
quase 100% em comparação com há 
10 anos. Na América Latina, Europa 
e África, o comércio com parceiros 
de livre comércio representa cerca 
de 35% do comércio externo total.

Não só o número de acordos de 
livre comércio está aumentando, mas 
a sua qualidade também. No campo 
do comércio de mercadorias, a Chi-
na tem níveis tarifários mais baixos 
e maior eficiência no desembaraço 
aduaneiro. “Desde 2012, a China 
assinou 9 novos acordos de livre 
comércio com países estrangeiros, 
e a proporção de mercadorias com 
tarifas zero para a maioria das mer-
cadorias negociadas atingiu mais 
de 90%, tendo algumas ascendido 
aos 97%”. Wang Shouwen afirmou: 
“Em termos de eficiência aduaneira 
em 2017, o tempo total do desem-
baraço aduaneiro para mercadorias 
importadas na China foi de cerca de 
4 dias, sendo que agora basta um dia 
e meio. Para exportar mercadorias da 
China, o tempo total de desembara-
ço em 2017 foi de cerca de 12 horas. 
Agora basta uma hora e 20 minutos 
em média”.

No domínio do comércio e in-
vestimento de serviços, o acesso ao 
mercado é mais amplo e a abertu-
ra é maior. “No setor do comércio 
de serviços, prometemos abrir 100 
setores quando aderimos à Orga-
nização Mundial do Comércio. No 
recente RCEP, adicionamos 22 no-
vos setores”. Há um nível mais alto 
de compromisso com a abertura no 
âmbito da manufatura, agricultura, 
mineração etc.

À medida que a China se abre mais 
ao exterior, o “círculo de amigos” de 
livre comércio da China ainda está 
se expandindo. “Este ano, o RCEP 
entrou oficialmente em vigor, o que 
significa que a zona franca mais po-
pulosa do mundo, com a maior esca-
la econômica e comercial, arrancou 
oficialmente”, disse Wang Shouwen.

Os dados revelam que, desde que 
o RCEP arrancou, ele continuou a 
liberar dividendos comerciais, inje-
tando um novo impulso no desen-
volvimento econômico regional. 
No primeiro trimestre deste ano, as 
importações e exportações da China 
para os outros 14 países-membros 
do RCEP totalizaram 2,86 trilhões 
de yuans, um aumento anual de 
6,9%, representando 30,4% do valor 
total do comércio externo da China.

Além disso, o Ministério do Co-
mércio chinês também está aceleran-
do a negociação de vários acordos 
de livre comércio. Wang Shouwen 
apresentou que a China promoverá 
ativamente a sua adesão ao CPTPP 
e DEPA, e promoverá ainda mais a 
negociação do acordo de livre co-
mércio China–Japão–Coreia, bem 
como a negociação do acordo de 
livre comércio com o GCC, Israel, 
Equador etc.

No futuro, a China promoverá a 
expansão, a qualidade e a eficiência 
da rede das zonas de livre comércio; 
aumentará a proporção de comér-
cio de mercadorias com isenção 
tarifária, relaxará o comércio de 
serviços e o acesso ao mercado de 
investimentos e participará ativa-
mente em novas iniciativas, como 
a economia digital e proteção am-
biental, afirmou Wang Shouwen.

Porto Shekou SCT, em Shenzhen, Guangdong

Foto de Wang Meiyan, Diário do Povo

A Ponte Fanggioni, no Senegal, foi financiada pela 
China e construída por uma empresa chinesa

Foto da China Railway Seventh Bureau Group Wuhan Engineering Co., Ltd.

Foto de Cao Jianxiong, Diário do Povo
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