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Comércio entre 
China e demais 
países do Brics 
cresce 12%

O comércio entre a China e de-
mais países do Brics – Brasil, Rús-
sia, Índia e África do Sul – regis-
trou um aumento anual de 12,1%, 
atingindo US$ 195,96 bilhões nos 
primeiros cinco meses deste ano, 
segundo dados oficiais. A taxa é 
3,8 pontos percentuais acima do 
crescimento geral do comércio 
externo da China no mesmo perí-
odo, de acordo com a Administra-
ção Geral de Alfândegas (GAC).

De janeiro a maio, as exporta-
ções da China para os outros qua-
tro membros do bloco aumen-
taram 18,1% em termos anuais, 
enquanto as importações deles 
provenientes aumentaram 6,6%, 
segundo dados da GAC.

Produtos mecânicos e eletrô-
nicos, bem como bens de mão 
de obra intensiva, representaram 
69,7% das exportações da China 
para outros países do Brics em 
termos de valor nos cinco me-
ses, enquanto 76,3% das impor-
tações chinesas foram produtos 
energéticos e agrícolas, bem co-
mo metais.

O superávit em conta-corrente 
da China atingiu US$ 88,9 bilhões 
no primeiro trimestre de 2022, o 
nível mais alto registrado em pe-
ríodos similares, mostraram dados 
oficiais divulgados nesta sexta-
-feira. A proporção do superávit 
em conta-corrente em relação ao 
Produto Interno Bruto do tri-
mestre foi de 2,1%, disse Wang 
Chunying, vice-chefe da Adminis-
tração Estatal de Câmbio. A ba-
lança de pagamentos internacio-
nais da China continua razoável, 
disse ela.

Indústria apresenta ações para 
desenvolvimento econômico e social

Educação tem 352 obras 
pagas, mas nem iniciadas
De 30 mil contratos, 12% estavam paralisados

De 30 mil contratos fi-
nanciados pelo Fundo 
Nacional de Desenvol-

vimento da Educação (FNDE) 
desde 2007, mais de 3,6 mil estão 
inacabados ou paralisados, o que 
equivale a 12% do total. Consi-
derando apenas as 2,5 mil obras 
classificadas como inacabadas, o 
órgão desembolsou pelo menos 
R$ 1,2 bilhão até 2019. Desses 
projetos, 352 nem sequer chega-
ram a começar.

O diretor de Gestão Articula-
ção e Projetos Educacionais do 
FNDE, Gabriel Vilar, participou 
de um debate com os senadores 
e alertou para casos de obras que 
não foram iniciadas, mas foi pa-
go 100% do recurso. “Não vou 
pagar duas vezes pelo mesmo 
serviço e não tenho o saldo em 
conta. Mesmo que o município 
queira, não tem a possibilidade 
de repactuar. Para outras 481 
obras, já pagamos entre 71% e 
99% dos recursos”, destaca Vi-
lar, segundo a Agência Senado. 
Do total de obras inacabadas, 
43% já receberam mais da meta-
de dos recursos.

O tema das obras inacabadas 
voltou à baila com a prisão do 
ex-ministro da Educação Milton 
Ribeiro por suspeita de tráfico de 

influência e corrupção enquanto 
ele esteve à frente do MEC. Pas-
tores evangélicos teriam priorida-
de na transferência de recursos do 
FNDE. A Comissão de Educação 

do Senado iniciou uma série de 
audiências públicas para avaliar se 
a interferência política no repasse 
do dinheiro compromete o anda-
mento das obras.

O Instituto de Estudos 
para o Desenvolvi-
mento Industrial (Iedi) 

apresentou uma agenda de ações 
para o Brasil enfrentar os obstá-
culos e divergências em relação ao 
restante do mundo “que vêm nos 
distanciando, há muito tempo, de 
um processo consiste de desen-
volvimento não apenas econômi-
co, mas também social e ambien-
tal”, salienta a Carta Iedi.

A entidade lista quatro precon-
dições: a primeira delas diz respei-
to à manutenção da tranquilidade 
institucional e ao reforço da segu-
rança jurídica; a segunda refere-se 
à obtenção de uma trajetória favo-
rável das contas públicas; a tercei-
ra compreende uma trajetória de 
redução das desigualdades sociais; 
finalmente, a quarta condição 

refere-se ao compromisso com a 
sustentabilidade ambiental.

“O avanço das atividades in-
dustriais no País é também fun-
damental para a construção da 
agenda de desenvolvimento so-
cioeconômico. A contribuição 
do setor será maximizada se, co-
mo fazem muitos outros países 
desenvolvidos e em desenvolvi-
mento, for adotada uma estraté-
gia industrial que vise, em última 
análise, elevar a produtividade e a 
competitividade”, explica o Iedi, 
que menciona os seguintes temas:

1 – O País deve criar condi-
ções para absorver as tecnologias 
emergentes na revolução da In-
dústria 4.0;

2 – Potencializar a inovação, 
por meio do apoio às atividades 
de P&D das instituições de ciên-

cia e tecnologia públicas e do se-
tor privado, do fortalecimento da 
educação básica e tecnológica;

3 – Fomentar a modernização 
do parque industrial, através de 
instrumentos horizontais e com 
limite temporal;

4 – Mobilizar competências in-
dustriais para o enfrentamento de 
desafios sociais, como segurança 
sanitária, saneamento, mobilidade 
urbana e sustentabilidade ambien-
tal;

5 – Aumentar a exportação de 
manufaturados, em especial de 
produtos mais complexos e inten-
sivos em tecnologia;

6 – Agregar valor a atividades 
primárias em que o Brasil apre-
senta grande potencial de desen-
volvimento ou reconhecida vanta-
gem competitiva.

Randolfe pedirá a STF que investigue
alerta de Bolsonaro a ex-ministro

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) 
afirmou nesta sexta-

-feira que pedirá ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) inves-
tigação contra o presidente 
Jair Bolsonaro (PL), que teria 
avisado o ex-ministro da Edu-
cação Milton Ribeiro sobre a 
operação da Polícia Federal so-
bre tráfico de influência e cor-

rupção no Ministério da Edu-
cação (MEC).

O ex-ministro, que foi preso 
pela Polícia Federal na quarta-
-feira e solto pela justiça na 
quinta, afirmou em uma conver-
sa telefônica com a filha, no dia 
9, que havia sido alertado direta-
mente por Jair Bolsonaro de que 
poderia ser alvo de mandados de 
busca e apreensão.

Informalidade: 
60% querem 
suprir apenas
o básico

A Fundação Arymax e a B3 
Social lançaram nesta quinta-feira 
pesquisa inédita sobre o fenôme-
no da informalidade no país. Con-
duzido pelo Instituto Veredas, o 
estudo “Retrato do Trabalho In-
formal no Brasil: desafios e cami-
nhos de solução” mostra que 60% 
dos trabalhadores informais estão 
nessa condição com o objetivo de 
suprir apenas o básico para a so-
brevivência.

A pesquisa parte da análise 
dos dados da Pnad Contínua do 
IBGE do 3º trimestre de 2021 e 
conta com esforço reflexivo que 
inclui revisão da literatura sobre 
o tema e 16 entrevistas com es-
pecialistas. A análise contemplou 
o total de “empregadores”, “tra-
balhadores por conta própria” 
e “empregados assalariados do 
setor privado” no Brasil e mos-
trou que quase 50% deles, ou 32,5 
milhões de pessoas, atuam em si-
tuações de informalidade. O se-
tor público, o setor agrícola e os 
trabalhadores domésticos foram 
analisados à parte devido às suas 
especificidades.

Para o diretor de projetos do 
Instituto Veredas, Vahíd Vahdat, 
o estudo supera um olhar super-
ficial para a informalidade. “Para 
lidar com esse desafio, precisamos 
reconhecer as diferentes situações 
que existem e ir além de uma pre-
ocupação com ter ou não carteira 
assinada ou CNPJ. O que está em 
questão é a criação de ocupações e 
negócios de qualidade, que permi-
tam horizontes reais de desenvol-
vimento para todas as pessoas”.

O estudo divide os trabalha-
dores informais em quatro tipos: 
informais de subsistência, que 
representam 60,5% do total; in-
formais com potencial produti-
vo (16,1%); informais por opção 
(2,3%); e formais frágeis (21,1%).

Entre os informais de subsis-
tência, que representam a classe 
mais vulnerável, com renda de 
até dois salários-mínimos, mais 
de 64% deles são negros e, dentro 
desse universo, 42,4% são homens 
e 22,1% são mulheres. A presença 
desse grupo de informais é espe-
cialmente expressiva entre os ocu-
pados nas regiões Norte (49%) e 
Nordeste (45,5%).

“Existe, no Brasil, uma gran-
de parcela da população que está 
invisível e que, com a pandemia, 
ficou em uma situação de extrema 
vulnerabilidade: sem renda e fora 
dos radares de proteção social”, 
afirma Vivianne Naigeborin, su-
perintendente da Fundação Ary-
max.
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Assim a França condenou Macron
Por Edoardo 
Pacelli

A recente votação 
do Legislativo é 
um terremoto 

político que abala a Fran-
ça. Nunca houve um par-
lamento tão desintegrado e 
um partido presidencial tão 
fraco e incapaz de expres-
sar, não apenas uma maio-
ria absoluta, nem mesmo 
relativa ou uma convivên-
cia saudável, capaz de levar 
adiante o programa de Em-
manuel Macron.

As negociações serão 
difíceis, os partidos mais 
próximos do chefe do Eli-
seu, fracos e indecisos, e, 
entretanto, os deputados 
dos dois partidos extremos 
despencaram, aos borbo-
tões, sobre a Assembleia 
Nacional: o Rassemblement 
National de Marine Le Pen 
e os Nupes (socialistas, ver-
des, comunistas e, em geral, 
todos os “insoumis”) de 
Jean-Luc Mélenchon.

Nas eleições presiden-
ciais deste ano, principal-
mente no primeiro turno, 
Macron havia vencido, sim, 
mas não brilhantemente. A 

esquerda e a direita radi-
cais confirmaram um claro 
aumento no consenso. E 
tudo deixava claro que nas 
eleições legislativas, com 
Macron enfraquecido e um 
governo que não começou 
bem, não haveria mudança 
de rumo.

Muitos observadores le-
ram esta votação, de 2022, 
como uma confirmação 
do declínio de um sistema 
eleitoral que há muito, se 
mostra difícil de sobreviver. 
Olhando mais de perto, a 
presidência de Macron, pa-
radoxalmente, já havia sido 
o primeiro alarme do que 
estava acontecendo no país.

O presidente havia sido 
muito hábil, no primeiro 
mandato, em canalizar o des-
contentamento moderado de 
socialistas e republicanos ao 
direcionar esse voto para seu 
partido de centro. Uma resis-
tência ao extremismo que, no 
entanto, condenava os dois 
movimentos que, durante 
décadas, foram a arquitrave 
do sistema democrático tran-
salpino.

Os gaullistas e socialistas, 
esmagados pelo macronis-

mo, foram praticamente 
cancelados como partidos 
de vocação majoritária. De 
fato, o partido de centro-es-
querda, que teve um papel 
tão importante na república 
francesa, viu-se navegan-
do em porcentagens irrele-
vantes. Em última análise, 
a tradição política de Paris 
já estava fortemente com-
prometida quando Macron 
quebrou o molde e coletou 
os votos dos desapontados 
de centro-direita e de cen-
tro-esquerda.

Se Macron foi, sem dú-
vida, capaz de captar esse 
descontentamento, por ou-
tro lado, cometeu alguns er-
ros de cálculo bem impor-
tantes, ao não demonstrar 
que sabia como expandir 
ou fortalecer sua posição. O 
chefe de Estado nunca con-
seguiu tirar a imagem de ser 
o presidente das “elites”. E, 

especialmente nos primei-
ros anos de seu mandato, o 
chefe do Eliseu tomou um 
afastamento total das mas-
sas populares, menos incli-
nadas ao voto moderado. 
Além disso, também para 
agradar as partes mais “de 
direita” e “de esquerda” de 
seu eleitorado, na verdade 
sempre desagradou os seg-
mentos opostos, gerando 
decepções e desmoronando 
consensos. 

Outro erro, no entanto, 
pode ter sido o de acreditar 
que a esquerda havia desa-
parecido porque o Partido 
Socialista havia desapareci-
do. Em vez disso, Mélen-
chon conseguiu construir 
um cartel de votos para o 
qual convergiram muitas 
almas da “gauche”, que 
nunca se reconheceram em 
Macron ou que se decep-
cionaram com ele.

Assim, esse universo 
formado por verdes, co-
munistas, esquerda radical, 
socialistas e outras siglas foi 
se compactando em torno 
de uma figura, certamente 
mais carismática, que sem-
pre bateu em teclas caras a 

grande parte da opinião pú-
blica francesa, não apenas a 
da esquerda, e que o chefe 
do Eliseu, certamente, não 
poderia tornar próprios.

Por outro lado, olhando 
para a direita, um erro pa-
rece relevante: a redução 
de votos para os gaullistas, 
agora representados pelos 
republicanos, não foi com-
pensada por um Macron 
mais “de direita”, mas por 
um misto de abstenção e 
corrida para uma Le Pen 
agora liberada da acusação 
de fascismo. O chefe do Eli-
seu falhou em questões nas 
quais o eleitorado de direita 
parecia mais sensível e, por 
outro lado, o bicho-papão 
do fascismo e do pró-rus-
sianismo, evidentemente, 
não se enraizou mais como 
freio ao Rassemblement 
National. Para as eleições 
presidenciais, o apelo à vo-
tação constitucional contra 
um presidente de direita 
mais radical ainda surtiu 
efeito, mas para as eleições 
legislativas esse perigo não 
foi percebido.

Outro elemento a se 
considerar é o número de 

abstenção. As estimativas 
do Ministério do Interior 
francês indicam uma abs-
tenção no segundo turno 
de 53,77%. Mais da metade 
dos eleitores franceses não 
foi votar, confirmando a 
tendência, já evidente, nas 
eleições legislativas de 2017. 
Com um número tão alto 
de pessoas que preferiram 
não manifestar sua prefe-
rência, era possível o risco 
de caos e de um aumento, 
em porcentagem, de votos 
mais radicais.

Porém, por outro lado, é 
verdade que isso não foi vis-
to na rodada anterior, onde 
houve, igualmente, absten-
ção, mas coroou o partido 
macroniano. Sinal de que, 
em todo caso, para o chefe 
de Estado trata-se de um 
baque sem álibi, ainda mais 
difícil num momento em 
que a França, particular-
mente radicalizada, mostra 
que está fervilhando sobre 
diversos assuntos.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-di-

retor de pesquisa do CNR (Itália), 

editor da revista Italiamiga e vice-pres-

idente do Ideus.

Mulheres no comando das TICs
Por Marcos Razón

A luta para diminuir 
a desigualdade de 
gênero no merca-

do de trabalho é responsa-
bilidade de todos. Graças às 
ações e programas imple-
mentados nos últimos 10 
anos, fica claro que este é 
um assunto de vital impor-
tância também no mundo 
das Tecnologias da Infor-
mação e da Comunicação 
(TICs).

Além de falarmos sobre 
as questões recorrentes que 
precisam ser abordadas, co-
mo diminuir a desigualdade 
salarial entre os gêneros, 
incluir mais mulheres nos 
locais de trabalho ou incen-
tivar o talento feminino nas 
carreiras de STEM (ciên-

cia, tecnologia, engenharia 
e matemática) desde cedo, 
é extremamente importan-
te destacar como os resul-
tados dessas boas práticas 
influenciam diretamente o 
futuro da indústria.

De acordo com um estu-
do realizado pela consulto-
ria global Cloverpop, equi-
pes que incluem mulheres 
e homens de diferentes 
idades e origens tendem a 
tomar melhores decisões de 
negócios em 87% das vezes, 
em comparação com equi-
pes compostas apenas por 
homens. E, como se não 
bastasse, a liderança femini-
na tende a fazer com que os 
resultados dos tomadores 
de decisões melhorem 60%.

O setor das TICs tem se 
destacado como um dos 

que mais necessita da re-
dução da desigualdade de 
gênero. Segundo dados 
da Deloitte, até o final de 
2022, a representatividade 
feminina na indústria global 
de tecnologia deverá ser de 
33%, um aumento de 3% 
em relação ao final de 2019. 
Outro sinal significativo do 
crescimento das mulheres 
dentro do setor se reflete na 
forma como algumas das 
maiores empresas de tecno-
logia relataram um aumen-
to de 238% na participação 
de talentos femininos entre 
seus colaboradores.

Esses dados refletem um 
crescimento lento, mas es-
tável, o que mostra que, em-
bora ainda haja um longo 
caminho a ser percorrido, 
há uma transformação no 

setor que está influenciando 
a perspectiva e a participa-
ção das mulheres nas TICs 
para o futuro.

Na América Latina, tes-
temunhamos como, pouco 
a pouco, as mulheres estão 
se somando não apenas à 
força de trabalho dentro 
das empresas de tecnolo-
gia, mas também aos car-
gos de gestão. Segundo os 
números do estudo global 
da consultoria KPMG, 16% 
dos cargos gerenciais em 
nossa região são ocupados 
por mulheres, acima da mé-
dia global de apenas 11%.

Sem dúvida, a inserção 
na indústria de tecnologia 
é um passo fundamental 
para a evolução positiva 
do setor. Segundo o estudo 
da consultoria McKinsey, 

77% dos empregos exigirão 
habilidades relacionadas à 
tecnologia até 2030, o que 
nos mostra que segmentar 
talentos é uma prática que 
deve ficar no passado.

Olhando para o futuro, 
um dos pontos essenciais 
que precisa ser abordado 
é, sem dúvida, eliminar os 
estereótipos que permeiam 
as mulheres no setor. Isso 
só acontecerá à medida que 
mais mulheres ingressem 
em todas as áreas da indús-
tria e que tenhamos mais 
modelos de talento femi-
nino para inspirar as novas 
gerações a ocupar seu lugar 
de direito.

Para que a participação 
feminina continue cres-
cendo como os números 
têm mostrado, é preciso 

implementar e promover 
programas que coloquem a 
atenção sobre elas. Somente 
com suas histórias e experi-
ências é que a mensagem 
poderá alcançar e inspirar 
mais mulheres de todas as 
idades a ver a tecnologia co-
mo um modo de vida que 
poderá oferecer aspirações 
profissionais no futuro.

Demos apenas os primei-
ros passos para uma partici-
pação igualitária e inclusiva 
para o talento feminino. E 
tornar o cenário cada vez 
mais uniforme para que as 
desigualdades de gênero de-
sapareçam é uma tarefa que 
devemos cumprir todos os 
dias.

Marcos Razón é diretor e gerente-geral 

América Latina da HP Inc.
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Norte-americanos enxergam 
fim da ‘democracia’

Mais da metade dos norte-americanos entrevistados 
em pesquisa Yahoo News/YouGov, em todo o 

espectro político – 55% dos democratas e 53% dos re-
publicanos – acredita ser provável que os Estados Unidos 
“deixem de ser uma democracia no futuro”.

Se compreende que aquilo que chamam de democracia 
está em apuros, não há um diagnóstico comum sobre as 
causas do problema. Entre os republicanos, 52% acredi-
tam que é provável que “haverá uma guerra civil durante a 
vida” [do entrevistado]. A proporção entre os democratas 
é de 46%, enquanto 50% dos independentes compartil-
ham essa opinião, de acordo com a pesquisa.

Para Robert Reich, que foi secretário de Trabalho de 
Bill Clinton, a segunda guerra civil norte-americana já está 
acontecendo, como abordado em nota nessa coluna.

Corte

Nestas segunda e terça-feira, a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, vinculada à Organização dos 
Estados Americanos (OEA), julgará o Estado brasileiro 
pela omissão e não responsabilização dos envolvidos na 
repressão de marcha pela reforma agrária realizada em 2 
de maio de 2000, na Rodovia BR-227, em Campo Largo 
(PR). Na ocasião, o trabalhador rural Antonio Tavares foi 
executado, e outros 185 integrantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) sofreram lesões 
por parte de agentes da PM.

Vazamento no INSS

A 12ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo/
SP confirmou decisão que determinou ao INSS o paga-
mento de R$ 2,5 mil em danos morais a segurada por 
compartilhamento ilegal de dados. Segundo os magistra-
dos, provas comprovaram vazamento de informações pela 
autarquia federal, contrariando o previsto na Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD).

O especialista Marcelo Cárgano, do escritório Abe 
Advogados, comenta que a decisão coloca casos como 
violações da LGPD pelo poder público sob o regime de 
responsabilidade objetiva, que não requer a demonstração 
de culpa, mas “é necessária a demonstração de um míni-
mo de relação entre conduta e consequência, o chamado 
nexo de causalidade”.

Após a concessão do benefício à autora da ação, rapida-
mente se tornou de conhecimento de diversas instituições 
financeiras, o que demonstraria uma “ausência de controle 
e segurança” do INSS. O tribunal entendeu que caso o 
vazamento não tivesse sido causado pelo órgão, não teria 
sido possível que tantas instituições financeiras tivessem 
acesso aos dados da autora ao mesmo tempo.

Choque

Alô, Aneel: dados oficiais do Tribunal de Contas da 
União (TCU) mostram que, nos últimos 20 anos, a tarifa 
de energia elétrica cresceu acima da inflação oficial, não 
refletindo o potencial de geração a preço baixo.

Rápidas

A taxa de positividade para testes de Covid realizados 
pela Clínica Felippe Mattoso, Labs a+ e LAFE, marcas 
do Grupo Fleury no Rio de Janeiro, saltou de 9,41% em 
março para 25,15% em maio. Em todo o Brasil, a taxa está 
em 40,63%. A última vez que este indicador ultrapassou a 
barreira dos 40% foi entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro 
de 2022, com 41,91% *** O Américas Shopping (RJ) 
promove neste domingo, das 11h às 15h, a campanha de 
adoção de animais em parceria com o grupo G.A.R.R.A.

FATOS &
COMENTÁRIOS
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Morre, aos 99 anos, ex-ministro  
da Fazenda Ernane Galvêas

Morreu nesta 
quinta-feira, aos 
99 anos, o eco-

nomista e ex-ministro da 
Fazenda Ernane Galvêas, 
que completaria 100 anos 
no dia 1º de outubro..De 
carreira do Banco do Bra-
sil, ingressando em 1942, 
tornando-se em 1953 chefe 
adjunto do Departamento 
Econômico da Superin-
tendência da Moeda e do 
Crédito (Sumoc), extinta 
e substituida pelo Ba nco 
Central.

Galvêas assumiu vários 
cargos no Governo Fede-
ral, entre eles, a presidên-
cia do Banco Central nos 
governos Costa e Silva e 
Médici. O economista no 
início da semana se sub-
meteu a uma cirurgia na 
garganta para retirada de 
um aneurisma. Depois de 
um período na iniciativa 
privada, no governo João 
Figueiredo (1979-1985) 
Galvêas retornou à Pre-
sidência do Banco Cen-
tral por um breve período 

(agosto de 1979 a janei-
ro de 1980), assumindo 
em seguida o Ministério 
da Fazenda. Ao lado de 
Delfim Netto, então mi-
nistro-chefe da Secretaria 
de Planejamento (Seplan), 
passou a comandar a equi-
pe econômica do governo.

Sua chegada ao minis-
tério ocorreu durante a 
segunda crise do petróleo 
(1979-1980), momento 
em que o governo buscava 
combater a inflação, equili-
brar o balanço de pagamen-

tos, reduzir a dependência 
de energia importada e, 
sobretudo, conceber uma 
estratégia que possibilitasse 
o ajustamento da economia 
brasileira a uma nova reali-
dade econômica internacio-
nal.

Galvêas. Seu corpo foi 
cremado nesta sexta-feira 
no Crematório e Cemitério 
da Penitência, no bairro do 
Caju, em cerimônia reserva-
da à família. Ele deixa viúva, 
dois filhos, duas netas e três 
bisnetos.

Governo limita a 10,06%  
reajuste dos terrenos da União

Nesta sexta-feira 
(24), o governo 
federal editou a 

Medida Provisória nº 1.127, 
que limita o reajuste das ta-
xas de foro e de ocupação 
dos terrenos da União a 
10,06% (correspondente à 
inflação de 2021), no exer-
cício de 2022.

A partir de 2023, o lança-
mento dos débitos observa-
rá o percentual máximo de 
atualização correspondente 
a duas vezes a variação acu-
mulada do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) do exercício 
anterior ou os 10,06% – o 
que for menor.

O Ministério da Econo-
mia diz que a medida corri-

ge distorções de legislações 
anteriores que obrigavam a 
Secretaria de Coordenação 
e Governança do Patrimô-
nio da União (SPU) a rea-
lizar reajustes de até cinco 
vezes o IPCA.

“As maiores variações 
ocorriam quando a Plan-
ta de Valores Genéricos 
(PVG), informada pelos 
municípios – que ficam 
com 20% da arrecadação da 
SPU – era atualizada após 
anos de defasagem. A PVG 
também é a base de valores 
de imóveis utilizada pelos 
municípios para a fixação 
das cobranças do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU)”.

Os reajustes aplicados 

pela SPU são obrigató-
rios por força de lei. Com 
a edição da MP, embora a 
SPU continue obrigada a 
seguir a PVG informada 
pelos municípios, fica ga-
rantido que o reajuste da 
cobrança de taxas de foro 
e de ocupação nunca seja 
maior que 10,06%. Além 
disso, muitos cidadãos 
podem não ter aumento 
algum, ou até mesmo re-
dução na cobrança, em 
caso de atualizações para 
menos da PVG pelos mu-
nicípios.

Para este ano, a SPU diz 
que divulgará os documen-
tos de arrecadação em seu 
site, para os quais serão 
concedidos o parcelamen-

to em até cinco cotas men-
sais, com o vencimento da 
primeira parcela ou da cota 
única para o dia 31 de agos-
to de 2022, respeitado o va-
lor mínimo de R$ 100 para 
cada parcela.

A cobrança de foro diz 
respeito a uma taxa de 0,6% 
de pagamento anual sobre 
a propriedade/domínio útil 
do terreno. Já a taxa de ocu-
pação é equivalente a 2% de 
pagamento anual sobre a 
mera inscrição de ocupação 
do terreno. As taxas são de-
vidas sempre que há ocupa-
ção de área pública federal 
por pessoas ou empresas. 
Funciona como uma espé-
cie de “aluguel” pago pelos 
ocupantes.

Inflação canadense chega a 7,7% ao ano

Os canadenses con-
tinuaram sentindo 
o impacto do au-

mento dos preços em maio, 
com a inflação ao consumi-
dor subindo para 7,7 por 
cento ao ano, afirmou a Sta-
tistics Canada esta semana.

Este foi o maior aumento 
anual desde janeiro de 1983 
e acima de um ganho de 6,8 
por cento em abril, disse o 
escritório nacional de esta-
tísticas, acrescentando que a 
aceleração em maio foi em 
grande parte por causa dos 

preços mais altos da gasoli-
na, que subiram 12 por cen-
to em comparação com -0,7 
por cento em abril.

De acordo com a agên-
cia, excluindo a gasolina, o 
IPC subiu 6,3 por cento ao 
ano em maio, após um au-
mento de 5,8 por cento em 
abril. As pressões sobre os 
preços continuaram sendo 
amplas, apertando os bol-
sos dos canadenses e, em 
alguns casos, afetando sua 
capacidade de atender às 
despesas do dia-a-dia.

Os preços mais altos de 
serviços, como hotéis e res-
taurantes, também contribuí-
ram para o aumento. Os pre-
ços dos alimentos e os custos 
dos abrigos permaneceram 
elevados em maio, uma vez 
que o crescimento dos pre-
ços permaneceu inalterado 
em relação ao ano anterior, 
segundo a agência.

Em uma base mensal, o 
IPC subiu 1,4 por cento em 
maio, após um aumento de 
0,6 por cento em abril. Em 
uma base mensal com ajus-

te sazonal, o IPC subiu 1,1 
por cento, o ritmo mais rá-
pido desde a introdução da 
série em 1992.

Segundo a agência Xi-
nhua, os dados salariais da 
Pesquisa da Força de Tra-
balho descobriram que os 
salários médios por hora 
aumentaram 3,9 por cen-
to ao ano em maio, o que 
significa que, em média, os 
preços subiram mais rápido 
do que os salários nos 12 
meses anteriores, segundo a 
Statistics Canada.
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MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque

Meio ambiente é 
participação

Atender às exigências do desenvolvimento suste-
ntável implica em consagrar o ambiente não ape-
nas como direito de todos, mas como tarefa e fim 

do Estado democrático. Nessa linha, o meio ambiente é 
compreendido também como tarefa de cada um dentro de 
um contexto de cidadania ambiental intra e intergeracion-
al, capaz de promover a justiça ambiental.

Dessa forma, o dever fundamental ao meio ambiente 
por parte do Estado e dos cidadãos se estende desde o 
efetivo cumprimento das normas ambientais até a re-
sponsabilidade pelo aprimoramento da proteção ambien-
tal por meio da cidadania participativa.

Esse projeto de participação democrática deve ter co-
mo critérios básicos:

a) o reconhecimento e a garantia do direito ao ambiente 
como direito e dever de todos em forma de um projeto 
estratégico que estimule a consciência ambiental e o exer-
cício da responsabilidade solidária;

b) as várias áreas ligadas aos interesses da comunidade 
e que dependam de uma gestão ambiental direta, como a 
regularização fundiária de interesse social (Lei 11.977 de 
7/7/2009); a legitimação de posse em áreas públicas rurais 
e na Amazônia Legal (leis 11.952/ 2009 e 13.465/2017 e 
PL 2.633/2020), saneamento básico, dentre outras.

Isto importa, num primeiro plano, na construção de es-
paços públicos para a discussão de temas de relevância na 
área ambiental para as comunidades, arena onde poderão 
ser debatidos:

a) os principais problemas que afligem a comunidade 
urbana, como a falta de moradia, de água potável, san-
eamento básico, depósito de lixo e emissões prejudiciais 
à saúde provenientes do comércio, indústria e demais 
imóveis vizinhos, moradias em áreas perigosas e com ris-
co de desabamento;

b) os problemas específicos das comunidades rurais, co-
mo a elaboração de um projeto integrado de conservação, 
exploração e participação nos lucros resultantes da biodi-
versidade;

c) as normas relevantes em matéria de ambiente e di-
reito à moradia, inclusive pactos e diretivas internacionais 
acerca dos direitos humanos, que vinculam o Estado e os 
particulares na sua observância e concretização, a exemplo 
da necessária compensação ambiental dos empreendimen-
tos que possam causar danos diretos ou indiretos;

d) as medidas a serem adotadas em cada área específica 
de interesse.

Importa ainda definir os critérios para a concretização 
desse processo de inserção cidadã, que pressupõe, além 
da identificação dos problemas que afetam a comunidade, 
também em um sistema de comunicação integrada com 
universidades, com o poder público e com a necessária 
ampliação da educação ambiental em todos os níveis de 
ensino.

Superar a esfera eminentemente individual e ressaltar 
as necessidades ambientais coletivas através do debate 
público, buscando o entrosamento entre o Estado e a so-
ciedade, é uma tarefa indeclinável do Estado democrático 
para que esta articulação social possa reverter em proveito 
das comunidades, especialmente dos grupos vulneráveis 
e das populações tradicionais, permitindo um meio ambi-
ente saudável também às futuras gerações.

Nova lei permite uso de prejuízo  
fiscal para abater dívida com a União

O Diário Oficial da 
União (DOU) da 
última quarta-

-feira, publicou, com vi-
gência imediata, a Lei 
14.375/2022, que altera a 
Lei 13.988/2020, que trata 
do instituto da transação 
tributária de dívidas com 
a União Federal. Um dos 
pontos previstos na lei é 
que as empresas podem uti-
lizar prejuízos fiscais acu-
mulados, para abater dívi-
das com a União.

Além dos créditos tribu-
tários inscritos em dívida 
ativa da União, também po-
dem ser transacionados, na 
modalidade individual e por 
adesão, os créditos tributá-
rios que se encontram na 
fase de contencioso admi-
nistrativo fiscal, de acordo 
com o Martinelli Advoga-
dos, um dos maiores escri-
tórios de advocacia do país.

Prejuízo Fiscal é o re-
sultado negativo obtido na 
apuração do lucro real da 
pessoa jurídica, e pode ser 
utilizado, limitado (regra ge-
ral) à trava de 30%, com re-
sultados positivos futuros, 

constituindo-se, de certa 
forma, em um crédito que 
o contribuinte tem com a 
Receita Federal. Agora, em 
vez de carregar esse crédi-
to para ser descontado com 
lucros futuros, as empresas 
poderão utilizá-lo para aba-
ter dívidas tributárias junto 
à União, não ficando mais o 
crédito circunscrito ao uso 
junto à Receita Federal. “É 
uma medida que permite às 
empresas escoarem o preju-
ízo fiscal e manterem mais 
recursos em caixa”, afirma 
Adriane Paula Bevilaqua, 
gestora do contencioso tri-
butário no escritório do 
Martinelli Advogados em 
Joinville (SC).

Além disso, a nova lei 
14.375/2022 flexibiliza 
regras da lei do institu-
to de transação tributária 
(13.988/2020), concedendo 
descontos maiores e maior 
tempo para quitação das 
dívidas, o que era um plei-
to dos contribuintes desde 
que os Refis deixaram de 
ser promulgados.

Dentre os novos benefí-
cios poderão ser utilizados 

para quitação de valores 
os prejuízos fiscais e bases 
negativas da CSLL acumu-
lados, respeitando o limite 
de 70% do saldo remanes-
cente após a incidência dos 
descontos. Embora não seja 
novidade a permissão para 
o uso de precatórios ou de 
direito creditório com sen-
tença transitada em julgado 
para amortização de dívida 
tributária principal, multa 
e juros, a Lei 14.375/2022 
permite agora a cumulati-
vidade desses últimos dois 
benefícios, bem como de 
todos os benefícios listados 
no art. 11 da lei.

“A nova lei permite a re-
dução de até 65% do valor 
total de créditos a serem 
transacionados (anterior-
mente na lei 13.988, o per-
centual era de 50%). A nova 
lei também traz previsão 
expressa para que os des-
contos auferidos na transa-
ção não sejam computados 
na base de cálculo do IR/
CSLL/PIS/Cofins, além de 
aumentar o prazo de quita-
ção dos créditos tributários 
de 84 para 120 meses”, afir-

ma Adriane.
A nova lei também au-

torizou a migração de par-
celamento anterior com a 
manutenção dos benefícios 
concedidos no programa 
migrado, sendo vedada, por 
outro lado, acumulação de 
reduções. Quanto à tran-
sação por adesão no con-
tencioso de pequeno valor, 
agora é permitido transa-
cionar os créditos inscritos 
em dívida ativa do FGTS, 
sendo vedada a redução de 
valores devidos aos traba-
lhadores, tendo como con-
dição a autorização pelo 
Conselho Curador.

“Embora a lei tenha si-
do publicada com vigência 
imediata, a Receita Federal e 
a Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional precisarão 
regulamentar a matéria por 
meio de Portaria. A nova lei 
também instituiu programa 
de transação para débito 
do FIES (Lei 10.260/2002 
e 12.087/2009) e alterou o 
Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior 
(Lei 10.861/2004)”, com-
pleta Adriane.

Genial Investimentos compra a Máquina do Esporte

A plataforma Genial 
Investimentos é 
a nova acionista 

majoritária da Máquina do 
Esporte, principal veículo 
sobre negócios do esporte 
da América do Sul.

Fundada em 2005, a 
Máquina do Esporte é re-
ferência na produção de 
conteúdo sobre negócios 
do esporte. Com média de 
300 mil page views por mês 
em seu site, mais de 2 mil 
assinantes de sua newsletter 
diária e produção de con-
teúdo em áudio e vídeo, a 
Máquina do Esporte tam-
bém organiza eventos co-
mo o Fórum Máquina do 
Esporte, o Prêmio Máqui-
na do Esporte e a série de 

encontros Máquina Talks. 
Mensalmente são mais de 
meio milhão de pessoas 
impactadas pelo conteúdo 
produzido pela empresa em 
suas redes sociais.

“Com a aquisição da Má-
quina do Esporte, ampliamos 
nosso escopo de atuação, 
abrangendo também a área 
de mídia. Temos nosso DNA 
dentro do esporte, com sócios 
ligados à área, como Gustavo 
Kuerten, nosso embaixador. 
Agora, com a Máquina, am-
pliamos nossa atuação pro-
vendo informação qualificada 
à indústria”, afirma Rodolfo 
Riechert, CEO da Genial In-
vestimentos.

Erich Beting, fundador 
da Máquina do Esporte, 

seguirá à frente da empre-
sa, que manterá o foco em 
produzir conteúdo sobre 
negócios do esporte no 
Brasil e no mundo. Para o 
executivo, a chegada do no-
vo sócio traz ainda mais fô-
lego ao veículo, fundado em 
2005, mudando o propósito 
da empresa.

“Com a Genial, temos o 
parceiro que sempre ideali-
zamos. Teremos fôlego pa-
ra investir cada vez mais em 
conteúdo multiplataforma e 
na realização de eventos pa-
ra a indústria. Mais do que 
apenas um veículo de mídia, 
somos agora uma platafor-
ma de relacionamento para 
o mercado esportivo brasi-
leiro”, afirma.

As primeiras iniciativas já 
foram para o ar na última 
quarta-feira, com o relança-
mento do site da Máquina 
dentro do conceito multi-
mídia. Além disso, a empre-
sa conta agora com canais 
nas principais redes sociais, 
com o lançamento do canal 
no TikTok e, em breve, na 
Twitch.

Para o segundo semes-
tre, a cobertura da Copa do 
Mundo do Catar está entre 
a grande novidade para o 
mercado. Além disso, será 
apresentado o Prêmio Má-
quina do Esporte, principal 
premiação da indústria es-
portiva no Brasil e que pela 
primeira vez será realizada 
presencialmente em 2023.

Absolar preocupada com consulta pública sobre CNPE

A abertura pelo Mi-
nistério de Minas 
e Energia (MME) 

da Consulta Pública, nº 
129/2022, publicada nesta 
quinta-feira no Diário Ofi-
cial, para colher contribui-
ções até o dia 3 de julho de 
2022 sobre as diretrizes dos 
cálculos de custos e benefí-
cios da geração própria de 
energia renovável no Brasil, 
gerou motivo de preocupa-
ção por parte da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) e de 
toda cadeia produtiva do 
setor. 

A entidade trabalha para 
garantir que a geração pró-
pria de energia seja tratada 
de forma justa e equilibra-
da, conforme determina 
a Lei 14300/2022 (marco 
legal do setor), e que seus 

benefícios sejam correta-
mente valorados e incluí-
dos nas diretrizes a serem 
oficializadas pelo Conselho 
Nacional de Política Ener-
gética (CNPE) por meio de 
resolução, a partir da qual a 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) fará os 
cálculos efetivamente.

Na visão da Absolar, as 
diretrizes ditarão o futuro 
da geração própria de ener-
gia renovável no Brasil, que 
é um elemento essencial na 
transição energética do país. 
Por isso, é fundamental que 
o processo de definição de 
regras tenha uma reflexão 
aprofundada e compatível 
com a complexidade e im-
portância do tema para os 
brasileiros. “Em se tratan-
do de algo tão crítico para 
o futuro do setor elétrico 

brasileiro, é, no mínimo, 
preocupante essa falta de 
espaço para os agentes re-
fletirem e submeterem suas 
propostas, além do fato de 
o tema requerer uma visão 
mais holística, daí o papel 
dos demais ministérios nas 
discussões junto ao MME 
no contexto do CNPE”, 
comenta Bárbara Rubim, 
vice-presidente de geração 
distribuída da Absolar.

Pela Lei 14.300/2022, o 
CNPE possui até o início 
de julho para divulgar as 
diretrizes tão aguardadas 
pelo setor. Para Guilherme 
Susteras, coordenador do 
grupo de trabalho de gera-
ção distribuída da Absolar, 
o fato de o MME ter aguar-
dado cinco meses para abrir 
a consulta pública e agora 
conceder apenas dez dias à 

sociedade para opinar, re-
força a necessidade de se re-
pensar o processo. É funda-
mental que se garanta um 
prazo suficiente para que a 
sociedade civil e as entida-
des, tanto do setor elétrico 
quanto dos setores pro-
dutivos, possam oferecer 
uma contribuição robusta. 
Além disso, o próprio mi-
nistério precisará de tem-
po para absorver, refletir 
e dialogar com os agentes 
sobre as contribuições. No 
final das contas, é melhor 
construir algo mais com-
pleto, mesmo que se ultra-
passe um pouco o prazo 
previsto originalmente, do 
que produzir algo de quali-
dade inferior dentro do pra-
zo, e que trará graves preju-
ízos para o futuro do país”, 
aponta Susteras.
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Três perguntas: aspectos de um planejamento patrimonial e sucessório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
AV. 15 DE NOVEMBRO, 289, CENTRO, CEP: 28035-100 0  –  - RJ

Tel.: (22) 2737-9731 - E-mail: cam01vciv@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 DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DAS 
COTAS CONDOMINIAIS, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL VOLLARE em face de AMARO 
CARDOSO e interessada JOCINEIA DA SILVA CARDOSO - 
PROCESSO Nº 0037135-72.2018.8.19.0014, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) LEANDRO LOYOLA DE ABREU – Juiz(a) de Direito 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - AMARO 
CARDOSO e interessada JOCINEIA DA SILVA CARDOSO - 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 26/07/2022 
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 02/08/2022 às 14:00h. DO BEM A SER 
LEILOADO: (Conforme laudo de avaliação Às fls. 197) Direito E Ação 
Do Apartamento 601, Rua Mariana De Brito, N°: 68, Cep: 28035-
55, Parque Tamandaré, Campos Dos Goytacazes, Rj - M²: 141. 
Matriculado no 7º Ofício de RGI sob o nº 20.698 e na Prefeitura sob 
o nº 0000172815. (...) que AVALIO em R$ 870.000,00 (oitocentos 
e setenta mil reais). 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) (AMARO CARDOSO 
e interessada JOCINEIA DA SILVA CARDOSO) 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 24 de maio 
de 2022. Eu, digitei___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo___. 
(ass.) LEANDRO LOYOLA DE ABREU – Juiz de Direito.

Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
Planejamento Pa-
trimonial e Suces-

sório com Anna Oliveira, 
advogada e sócia no Debo-
rah Toni Advocacia, escri-
tório especializado em as-
sessoria jurídica inovadora.

Como montar um bom 
planejamento patrimo-
nial e sucessório?

O primeiro ponto é ter 
em mente o seu objetivo. 
Por exemplo, o planejamen-
to pode ser feito por um 
empresário que queira sepa-
rar o patrimônio da opera-
ção do patrimônio familiar, 
não necessariamente para 
blindar o patrimônio contra 
eventuais credores, ou por 
alguém que queira manter 
o seu patrimônio dentro da 
sua família. Neste caso, te-
mos o clássico exemplo da 
pessoa que tem desavenças 
com seu genro ou sua nora 
e não quer que eles fiquem 
com o patrimônio que será 
herdado pelo seu filho ou 
sua filha.

Além de ter o objetivo em 
mente, é importante ter um 
alinhamento familiar sobre 
o planejamento. Conversar 
com seus filhos sobre a des-
tinação que você quer dar 
ao patrimônio pode evitar 
conflitos no futuro.

Existem diversos instru-
mentos que podem ser uti-
lizados na montagem de um 
planejamento como testa-
mento, doação ou abertura 
de uma holding. A escolha 
do melhor instrumento va-
ria de caso a caso.

Não podemos nos es-
quecer que um bom pla-
nejamento pode gerar uma 
economia tributária. Quan-
do se faz uma doação ou a 
transferência da herança aos 

herdeiros, incide o ITCMD 
(Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação, de 
competência estadual), que 
atualmente varia entre 2% e 
8%, a depender do Estado. 
A tendência é que o teto da 
alíquota desse imposto au-
mente para 20% em breve. 
Assim, realizar agora um 
planejamento patrimonial 
pode gerar uma economia 
fiscal.

Quais são as principais 
consequências quando 
não se faz um planeja-
mento patrimonial e su-
cessório, e quando se faz 
um, mas mal executado?

A primeira consequência 
de não se fazer um planeja-
mento é a questão tributá-
ria. Caso o pagamento do 
ITCMD fique para o futu-
ro, com a tendência do au-
mento da alíquota, o impos-
to poderá ser mais elevado.

Além disso, pode haver 
desavenças familiares em 
razão da partilha dos bens, 
pois nada foi planejado com 
antecedência. Por mais que 
a família viva em harmonia, 
não discutir isso antes pode 
criar situações ruins. Quan-
do uma pessoa se planeja, 
ela se previne.

Não podemos nos esque-
cer que se houver desenten-
dimento entre os familiares 
quanto aos bens deixados 
pelo falecido, o inventário 
será judicializado e poderá 
demorar anos para que ter-
mine. Até que haja uma de-
finição, o patrimônio pode 
se deteriorar.

Com relação à má exe-
cução, é importante que o 
profissional responsável 
pelo planejamento tenha 
uma noção multidiscipli-
nar do Direito, como fa-
mília, sucessões, tributário, 
contratos e societário. Por 

exemplo, é fundamental co-
nhecer as causas de nulida-
de de doações que podem 
ensejar a nulidade do pró-
prio planejamento realiza-
do. Se uma pessoa doar em 
vida mais do que podia para 
um herdeiro específico, sem 
observar a legítima dos ou-
tros herdeiros, haverá pro-
blemas.

Outro problema é que 
muitas pessoas pensam que 
o planejamento tem uma 
receita específica. Isso está 
errado. Ele tem que ser vis-
to caso a caso, atentando-
-se às especificidades de 
cada família, aos interesses 
envolvidos e à constituição 
do patrimônio do patriar-
ca ou da matriarca. Muitas 
pessoas falam de holdings 
familiares, uma ferramenta 
bastante estratégica, mas a 
utilização equivocada desse 
instrumento pode levar a 
um gasto tributário desne-
cessário.

Um planejamento mal 
executado pode levar a sua 
própria nulidade, gerando 
desavenças entre os familia-
res. Nesse caso, ele não terá 
servido para nada.

Quais são os instru-
mentos de planejamento 
mais apropriados para 
uma família mais abasta-
da e menos abastada?

Como eu te disse, tem 
que ser analisado caso a 
caso. As pessoas tendem a 
acreditar que o planejamen-
to patrimonial e sucessó-
rio é somente para pessoas 
mais abastadas, mas isso 
pode ser feito por qualquer 
modalidade de família, ten-
do ela mais dinheiro ou me-
nos dinheiro.

O que pode interferir 
são as ferramentas a serem 
utilizadas, pois algumas po-
dem ter custos recorrentes. 

Uma holding familiar pode 
não ser interessante para 
uma família que não tenha 
tanto dinheiro, já que será 
necessário ter gastos com a 
abertura da empresa e com 
a manutenção da pessoa ju-
rídica. Mesmo assim, a sua 
constituição, dependendo 
do objetivo da família, pode 
fazer sentido.

É difícil fazer essa com-
paração sem ter um caso 
específico, mas vamos con-
siderar o caso de uma pes-
soa que tenha três herdeiros 
e três apartamentos. Nessa 
situação, pode ser feita uma 
doação com reserva de usu-
fruto para cada um dos her-
deiros, caso o interesse da 
pessoa seja distribuir ainda 
em vida todos os seus bens, 
mas permanecendo com o 
usufruto dos imóveis.

Por outro lado, depen-
dendo do objetivo, essa 
pessoa pode constituir uma 
holding para gerenciar esses 
imóveis. O ponto é que is-
so pode ser feito tanto por 
alguém rico ou por alguém 

com menos fortuna.
A holding familiar é uma 

empresa constituída para 
receber os ativos da família 
(imóveis, carros, ativos fi-
nanceiros etc). O capital so-
cial da empresa é integrali-
zado com o patrimônio que 
será inserido nela. Feito is-
so, as cotas são doadas para 
os herdeiros com usufruto, 
oportunidade em que have-
rá a incidência do ITCMD. 
Como a pessoa tem o usu-
fruto das cotas, ela continua 
com os frutos da empresa.

As cotas podem ser do-
adas aos poucos, fazendo 
com que o ITCMD tam-
bém seja pago aos poucos. 
Um ponto importante é 
que se um imóvel for trans-
ferido para a holding, have-
rá a incidência de ITBI (Im-
posto de Transmissão de 
Bens Imóveis; competência 
municipal).

Uma família mais abas-
tada também pode optar 
por um fundo fechado. 
Como os custos desse ins-
trumento são muito altos, 

essa opção pode não ser in-
teressante para uma família 
menos abastada. Um fundo 
fechado não tem personali-
dade jurídica e é destinado 
a aplicação em ativos finan-
ceiros, sendo regulado pela 
CVM. Neste tipo de fundo, 
os recursos são alocados 
para a realização de inves-
timentos. Como o fundo é 
fechado, ele não admite o 
ingresso de outros cotistas 
após a sua criação.

No caso de um empre-
sário, um seguro de vida 
por ser um instrumento 
muito interessante. Uma 
empresa pode fazer um se-
guro de vida para cada um 
dos seus sócios no valor 
da sua cota. Se um dos só-
cios falecer, seus herdeiros 
receberão um seguro equi-
valente ao valor das cotas 
sem que a composição da 
empresa tenha que ser de-
sestruturada. Um seguro 
de vida também pode ser 
feito de forma a cobrir o 
ITCMD. Como disse, cada 
caso é um caso.

Divulgação Deborah Toni Adv
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TRILUX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 32.185.928/0001-84

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Apresentamos aos acionistas as demonstrações financeiras dos exercícios financeiros encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2020, expressos em milhares de Reais, com as respectivas notas explicativas. A Companhia concen-
trou suas participações societárias na Zelux Agrícola S.A., proprietária de terras arrendadas para cultura de cana-de-açúcar.

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2021 e 2020
ATIVO 2021 2020

Ativo Circulante
Bancos 3 1
Aplicações de liquidez imediata 39 50
Dispêndios antecipados 5 -
Total do Ativo Circulante 47 51
Ativo Não-Circulante
Realizável a Longo Prazo
Dispêndios antecipados 417 421
Total do Realizável a Longo Prazo 417 421
Investimentos
Participações em empresas controladas e coligadas 22.910 22.947
Total dos Investimentos 22.910 22.947
Total do Ativo Não-Circulante 23.327 23.368
Total do Ativo 23.374 23.419

PASSIVO 2021 2020
Passivo Circulante
Dividendos e afins 181 181
Total do Passivo Circulante 181 181
Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado 13.453 13.453
Reservas de Capital:
Doações e subvenções para investimentos 5.320 5.320
Reservas de Lucros:
Reserva Legal 2.826 2.121
Lucros a destinar 1.594 2.344
Total de Reservas de Lucros 4.420 4.465
Total do Patrimônio Líquido 23.193 23.238
Total do Passivo 23.374 23.419

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
dos exercícios findos em 2021 e 2020 (método indireto)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
nos exercícios findos em 31 de dezembro de  2021 e 2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

2021 2020
Receitas Operacionais
Ganhos na equivalência patrimonial de controladas 14.111 7.257
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas 11 10
Despesas tributárias 1 1

12 11
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas e ganhos financeiros 3 1
Menos: Despesas e perdas financeiras 2 2

1 (1)
Resultado Operacional 14.100 7.245
Resultado Não Operacional - -
Receitas e Despesas Não-Operacionais
Provisão de IRPJ e CSLL - -
Resultado líquido do exercício 14.100 7.245
Lucro por ação (R$) 2.140,528980 1.099,854641

Capital Reservas Reserva Lucros a 
Social de Capital Legal Destinar Total

31.12.19 Saldo 13.453 5.320 1.758 1.763 22.294
31.12.20 Lucro Líquido do exercício - - - 7.245 7.245

Reserva Legal - - 363 (363) -
Dividendos distribuídos - - - (6.301) (6.301)

31.12.20 Saldo 13.453 5.320 2.121 2.344 23.238
31.12.21 Lucro Líquido do exercício - - - 14.100 14.100

Reserva Legal - - 705 (705) -
Dividendos distribuídos - - - (14.145) (14.145)

31.12.21 Saldo 13.453 5.320 2.826 1.594 23.193

2021 2020
I - Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL 14.100 7.245
Ajustes por:

Ganho em equivalência patrimonial (14.111) (7.257)
Lucro líquido após ajustes (11) (12)
Diminuição/(Aumento) nas contas a receber e outros - -
Aumento /(Diminuição) nas Contas a Pagar e outros - -
Tributos recolhidos no período sobre resultados - -
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (11) (12)
II - Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido usado nas atividades de investimento - -
III - Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Dividendos (14.145) (6.301)
Lucros recebidos de empresas participadas 14.148 6.347
Redução de Capital - -
Dividendos pagos a acionistas - -
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 3 46
IV - Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes (8) 34
Caixa e equivalentes no início do exercício 51 16
Caixa e equivalentes no final do exercício 42 51
Aumento/(Diminuição) do caixa e equivalentes durante o exercício (9) 35

1 - Operações - A Companhia atua como holding através de participação em outras 
sociedades, não tendo atividades operacionais próprias. 2 - Controladas e coligadas 
- Zelux Agrícola S.A. – Informações da Controlada, em 31.12.2021: Capital Social R$ 
18.785 mil. Patrimônio Líquido R$ 22.910 mil. Lucro Líquido do Exercício R$ 14.028 mil.  
Informações da Companhia em 31.12.2021 – quantidade de cotas possuídas: 18.785 

mil. Percentual de participação: 100%; Investimento, avaliado pelo método da equiva-
lência patrimonial: R$ 22.910 mil. 3 - Principais práticas contábeis - O resultado é 
apurado pelo regime de competência. Os ativos e passivos contemplam as variações 
monetárias e cambiais, se ocorridas, bem como os rendimentos e encargos auferidos 
ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata dia. Quando aplicá-

vel, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de mercado ou prová-
vel de realização. 4 - Ajustes de avaliações patrimoniais – Não houve necessidade 
de ajustes patrimoniais ou a valor presente, pois os valores ativos e passivos foram 
considerados como já expressando o seu justo valor. 5 - Capital Social – O Capital 
Social da Companhia no valor e R$ 13.453.110,53 (treze milhões, quatrocentos e 
cinquenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e três centavos), totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 6.587 (seis mil, quinhentas e oitenta e sete) ações, 
sendo 3.294 (três mil, duzentas e noventa e quatro) ações ordinárias e 3.293 (três mil 
duzentas e noventa e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 
6 - Reservas de Capital – O saldo da conta Doações e Subvenções para Investimen-
tos, corresponde à parcela vertida à Companhia em 1988, quando da constituição desta 
por cisão da Gomes de Almeida, Fernandes S.A.

A Diretoria           Contador - Odilon Altino Dutra - CRC – RJ  027.934/0-9

ZELUX AGRÍCOLA S.A.
CNPJ nº 02.140.546/0001-73

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Apresentamos aos acionistas as demonstrações financeiras dos exercícios financeiros encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2020, expressas em milhares de Reais, com as respectivas notas explicativas. A Companhia concentra 
suas atividades em arrendamento de terras próprias a terceiros, que as utilizam para cultivo de cana-de-açúcar.

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2021 e 2020 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
dos exercícios findos em 2021 e 2020 (método indireto)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
nos exercícios findos em 31 de dezembro de  2021 e 2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

ATIVO 2021 2020
Ativo Circulante
Caixa 4 11
Bancos - Contas Disponíveis - -
Aplicações de Liquidez Imediata 4.062 4.589
Clientes de Serviços e Locatários 2.613 2.006
Outros Devedores 39 55
Dispêndios Antecipados 12 9
Total do Ativo Circulante 6.730 6.670
Ativo Não-Circulante
Realizavel a longo prazo
Depositos e Cauções 150 150
Ativo Imobilizado
Terra Nua 17.028 17.087
Outros Bens Móveis 236 236
Total do Imobilizado 17.264 17.323
Ativo Intangível
Bens Intangíveis e Direitos 20 20
Amortização Acumulada (8) (8)
Total Intangível 12 12
Total do Ativo Não-Circulante 17.426 17.485
Total do Ativo 24.156 24.155

PASSIVO 2021 2020
Passivo Circulante
Fornecedores 16 15
Remunerações a Pagar 162 349
Tributos e Contribuições a Recolher 826 203
Provisão para IRPJ e CSLL 206 602
Outros Credores 36 39
Total do Passivo Circulante 1.246 1.208
Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado 18.785 18.785
Reservas de Lucros:
Reserva Legal 2.267 1.566
Lucros a Destinar 1.858 2.596
Total de Reservas de Lucros 4.125 4.162
Total do Patrimônio Líquido 22.910 22.947
Total do Passivo 24.156 24.155

2021 2020
Receitas Operacionais
Venda de terra 1.428 -
Arrendamento de terras 20.333 13.861
Outras Receitas Operacionais - -
Menos: Tributos e Contribuições incidentes
 sobre Receita Operacional 742 506

21.019 13.355
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas:
Despesas com pessoal - Empregados 1.939 1.695
Despesas com pessoal - Administradores 1.389 1.350
Despesas gerais e administrativas diversas 448 766
Despesas tributárias 742 713

4.518 4.524
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas e ganhos financeiros 308 222
Menos: Perdas em aplicação financeira - 277
Menos: Despesas financeiras 2 6

306 (61)
Resultado Operacional 16.807 8.770
Resultado Não Operacional - -
Resultado antes dos tributos, contribuições e participações. 16.807 8.770

Despesas Tributárias - IRPJ e CSLL 2.779 1.560
2.779 1.560

Resultado líquido do exercício 14.028 7.210
Lucro por ação (R$) 0,746792 0,383859

Capital Reserva Lucros a
Social Legal Destinar Total

31.12.19 Saldo 18.785 1.205 2.047 22.037
31.12.20 Lucro Líquido do exercício - - 7.210 7.210
31.12.20 Bonus de Adimplencia CSLL - - 47 47
31.12.20 Destinação do Lucro do exerc.

 e acumulados:
Reserva Legal - 361 (361) -
Dividendos distribuídos - - (6.347) (6.347)

31.12.20 Saldo 18.785 1.566 2.596 22.947
31.12.21 Lucro Líquido do exercício - - 14.028 14.028
31.12.21 Bonus de Adimplencia CSLL - - 83 83
31.12.21 Destinação do Lucro do exerc.

 e acumulados:
Reserva Legal - 701 (701) -
Dividendos distribuídos - - (14.148) (14.148)

31.12.21 Saldo 18.785 2.267 1.858 22.910

2021 2020
I - Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL 16.807 8.770
Ajustes por:

Bonus de Adimplencia 83 47
Ajuste de exercícos anteriores - -
Perda na baixa de bens - -

Lucro líquido após ajustes 16.890 8.817
Diminuição/(Aumento) nas contas a receber e outros 591 (1.120)
Aumento /(Diminuição) nas Contas a Pagar e outros 38 386
Tributos recolhidos no período sobre os resultados (2.779) (1.560)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 14.740 6.523
II - Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (7) (7)
III - Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos no exercicio (14.148) (6.347)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (14.148) (6.347)
IV - Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes 585 169
Caixa e equivalentes no início do exercício 4.600 4.431
Caixa e equivalentes no final do exercício 4.066 4.600
Aumento/(Diminuição) do caixa e equivalentes durante o exercício (534) 169

1. Operações - A Companhia atua como arrendadora de terras agrícolas, atual-
mente com cultura de cana-de-açúcar. 2. Controladora - A Companhia é subsi-

diária integral da Trilux Participações S.A., CNPJ 32.185.928/0001-84, com sede 
no Rio de Janeiro, RJ, na Rua Visconde de Pirajá, nº 430, salas 601, 602 e 603, 
Ipanema, integralmente de capital nacional. 3. Principais práticas contábeis - O 
resultado é apurado pelo regime de competência. Os ativos e passivos contemplam 
as variações monetárias e cambiais, se ocorridas, bem como os rendimentos e en-
cargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata 
dia. Quando aplicável, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor 
de mercado ou provável de realização. 4. Ajustes de avaliações patrimoniais – 
Não houve necessidade de ajustes patrimoniais ou a valor presente, pois os valores 
ativos e passivos foram considerados como já expressando o seu justo valor. 5. 
Capital Social – O capital social de R$ 18.785 encontra-se totalmente integralizado 
e é representado por 18.785 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
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AliExpress anuncia sua 
maior ação de descontos no Brasil

Primeira empresa de 
engenharia a abrir o capital 
na bolsa faz 100 anos

Marketplace amplia nº de voos fretados para 8 por semana 

O AliExpress, ma-
rketplace global 
do Grupo Alibaba, 

anuncia sua maior ação de 
descontos no Brasil, este ano, 
entre os dias 27 de junho e 1º 
de julho. No período, milha-
res de itens de marcas como 
Xiaomi, DJI e Amazfit, por 
exemplo, terão cortes nos 
preços que podem chegar a 
80%. Ao longo do período, a 
lista de produtos disponíveis 
para brasileiros com “frete 
gratuito” será ampliada e in-
cluirá milhões de novos itens, 
afirmou o site.

Esta será a segunda gran-
de promoção que a marca 
realiza, para o mercado bra-
sileiro, neste ano. Segundo 
Briza Bueno, diretora do 
AliExpress no Brasil, o atu-
al momento da economia 
brasileira tornou os con-
sumidores mais atentos à 
variação de preços e mais 
dispostos a pesquisar antes 
de comprar. “Para celebrar 
os 12 anos de atuação do 
AliExpress, por exemplo, 
promovemos fortes des-
contos no dia 27 de março, 
aniversário da marca. As 
vendas na data registraram 
alta de 190% em relação a 

igual período do ano ante-
rior, demonstrando o inte-
resse dos consumidores por 
oportunidades de compra 
com descontos”, diz.

A ação, chamada de “Joga 
no Carrin”, oferecerá, ainda, 
descontos progressivos aos 
usuários. Quem comprar 
múltiplos itens que somem, 
no total, R$ 150, por exem-
plo, ganhará R$ 15 de des-
contos sobre as compras. O 
valor nominal do desconto 
aumenta quanto maior for 
o pedido. Em compras de 
R$ 450, o desconto aplicado 
será de R$ 45. Além destes 
benefícios, o usuário acumu-
lará cashback na plataforma 
e poderá usar o dinheiro acu-
mulado em futuras compras.  
 Os descontos crescentes 
visam incentivar o usuário a 
adquirir mais de um item por 
pedido, mesmo que os pro-
dutos sejam escolhidos em 
diferentes lojas do market-
place. As tecnologias de Big 
Data do Alibaba permitem 
identificar remessas prepa-
radas por diferentes lojas na 
plataforma e reuni-las em 
uma só remessa, quando o 
comprador é o mesmo. Na 
prática, isto diminui os custos 

operacionais com logística e 
permite ampliar os serviços 
de frete grátis.

Para atender à deman-
da do mercado brasileiro e 
oferecer melhor experiência 
de compra aos usuários, o 
AliExpress elevou para 8 o 
número de voos fretados, 
semanais, trazendo pedidos 
para o Brasil. Na prática, há 
voos diários e, semanalmen-
te, mais de um no mesmo 
dia, conectando o Brasil aos 
principais fornecedores do 
mundo. Este esforço logísti-
co permite realizar a entrega 
de um pedido internacional 
no território brasileiro em, no 
máximo, 7 dias. O tempo de 
transporte entre o aeroporto 
e a casa do comprador pode 
variar, conforme a localida-
de em que o usuário more. 
 Para comunicar a ação “Jo-
ga no Carrin”, o AliExpress 
realizará uma campanha assi-
nada pela agência AlmapBB-
DO explorando o hit que vi-
ralizou em redes sociais “Joga 
de ladinho e faz um coração-
zinho”. Celebridades como a 
atriz Viih Tube e a youtuber 
Nanda Caroll participam de 
uma campanha ao lado de 
diversos outros influenciado-

res, que farão uma curadoria 
de compras, incluindo itens 
de marcas famosas e produ-
tos únicos que só podem ser 
encontrados em uma plata-
forma com grande variedade 
de itens, como o AliExpress.

Lançado em 2010, o 
AliExpress é um marketpla-
ce global do Grupo Alibaba, 
que dá aos consumidores em 
todo o mundo a possibilida-
de de comprar diretamente 
de fabricantes e distribuido-
res. A organização pretende 
se tornar uma plataforma pa-
ra que comerciantes de todas 
as partes do mundo possam 
vender local e globalmente. 
O AliExpress opera em vá-
rios idiomas, entre eles por-
tuguês, inglês, russo, espa-
nhol, italiano e francês.

O Alibaba Group é uma 
multinacional de tecnologia 
cuja missão é tornar mais 
fácil fazer negócios em qual-
quer lugar na era digital. O 
grupo pretende construir 
a infraestrutura comercial 
do futuro, visando que seus 
clientes possam se encontrar, 
trabalhar e viver inseridos no 
universo do Alibaba, que será 
uma empresa que durará pe-
lo menos 102 anos.

Foi realizado nesta 
sexta-feira, na B3, 
a bolsa do Brasil, a 

cerimônia de toque de cam-
painha para celebrar os 100 
anos de fundação da Aze-
vedo & Travassos, holding 
de um grupo empresarial 
de infraestrutura, formado 
por duas empresas opera-
cionais: Azevedo & Travas-
sos Infraestrutura e Heftos 
Óleo & Gás Construções.

A companhia iniciou sua 
história em 1922, como 
uma prestadora de serviços 
dos ramos de Engenharia 
e Construção, e estreou na 
bolsa de valores em 1984, 
quando realizou a sua ofer-
ta inicial de ações.

A celebração foi realizada 
na sede da B3, no centro de 
São Paulo, e contou com a 
presença de Barbara Diniz, 
head de Relacionamen-
to com Empresas Lista-
das da B3, Gustavo Rocha, 
CEO do Grupo Azevedo 
& Travassos, Gabriel Frei-
re, presidente do Conselho 
de Administração, e demais 
convidados.

“A Azevedo & Travassos 
foi a primeira empresa de 
engenharia a abrir o capi-

tal na bolsa. E nós, do time 
da B3, temos o prazer e o 
orgulho de fazer parte de 
mais um capítulo importan-
te da história da empresa” 
disse Barbara Diniz em seu 
discurso.

“Este é um momento 
muito importante. A Aze-
vedo & Travassos come-
mora um legado de rea-
lizações relevantes neste 
período, mas, principal-
mente, celebra uma nova 
fase. Uma fase em que se 
posiciona de forma reno-
vada para os desafios do 
futuro da infraestrutura 
no País”, afirmou Gabriel 
Freire, presidente do Con-
selho de Administração da 
empresa.

 “Abrimos o ano do cen-
tenário com projetos rele-
vantes em curso nas áreas 
de infraestrutura aeropor-
tuária e saneamento, e se-
guimos com um expressivo 
backlog para novos contra-
tos. A Azevedo & Travas-
sos se consolida como um 
importante player para o 
futuro da infraestrutura do 
País”, disse Gustavo Rocha, 
CEO do Grupo Azevedo & 
Travassos.
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WESTFAL-LARSEN SHIPPING 
DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.270/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Convidamos os Srs. sócios quotistas para uma reunião a ser realizada no 
dia 7 de julho de 2022, na Praça Floriano, nº 55, sala 301, Centro, Rio de 
janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP. 20031-050, às 9h e 
30m em primeira convocação e às 10h em 2ª e última convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) ORDEM DO DIA: 1) Exame 
e aprovação das contas da Administração, das demonstrações financeiras 
intercalares da Sociedade e do resultado econômico do período em 15 de 
junho de 2022; e 2) distribuição de dividendos aos sócios, com base no 
resultado econômico das referidas demonstrações financeiras intercalares, 
de 15 de junho de 2022, publicadas em 24 de junho de 2022, consoante o 
disposto na cláusula sexta do contrato social em vigor. Rio de Janeiro, 27 
de junho de 2022. WESTFAL-LARSEN SHIPPING AS.

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Calógeras, 15-10° andar - Castelo - Rio de Janeiro - RJ 

CNPJ: 33.353.368/0001-92
Eleição Sindical - Em cumprimento ao disposto no artigo 51 do estatuto, 
comunico que foi registrada a seguinte chapa, como concorrente à eleição 
a que se refere os editais publicados no Jornal Monitor Mercantil do Rio 
de Janeiro, setor financeiro, página 05 - RJ e no Diário Oficial da União - 
Seção 3 - Página 107 no dia 07 de junho de 2022: Diretoria Efetiva: Carlos 
Fernando Gross, Fernando Gabriel Itzaina Sanchez, Alexandre França, 
Christopher John Ogle Freeman, José Arnaud de Carvalho Coelho, Adriana 
Vanessa Costa Gomes, Josiel de Souza Florenzano Diretoria Suplente: 
Fernando Manuel Gouveia de Oliveira, Gabriel de Figueiredo Robert, 
Fernanda Pinheiro Gross, Jorge Luis Duhalde, Lorelai Verônica Marchidan, 
Ricardo Lopes Alexandre, Augusto Luiz Komel de Oliveira Conselho Fiscal 
Efetivo: Patrícia de Araújo Franco, Priscila Nobre Rodrigues, Roberta da 
Hora Nunes Conselho Fiscal Suplente: Heros Teixeira Rabelo, Johannes 
Petrus Gerardus Van Deursen Delegados Representantes Efetivos junto à 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro: Carlos Fernando 
Gross, Celso Araújo Braga. Suplentes: Alexandre França, Jorge Raimundo 
Filho. Nos termos do artigo 52 do estatuto, o prazo para impugnação 
de candidatura é de 03 (três) dias uteis a contar da publicação deste. 
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2022. Carlos Fernando Gross - Presidente.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, leiloeiro público, 
autorizado por SOCINAL S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, instituição financeira de direito privado, FAZ 
SABER, a todos quantos o presente Edital resumido, virem, 
ou dele tiverem conhecimento que, LEVARÁ A VENDA EM 
LEILÃO EXTRAJUDICIAL, os IMÓVEIS ABAIXO DESCRITOS: 
1-4) Apartamentos nº 602, nº 603, nº 901 e nº 1001 do Edifício 
Residencial Champs Dumont Apart Residence, situado na 
Rua Abílio Moreira de Miranda, 282, Bairro Imbetiba, Macaé, 
RJ;  5) Lote de Terreno n° 06 da quadra Z-1, (Rua Alcides da 
Conceição, n° 159, Bairro Vale Encantado – Macaé/RJ); 6) LOJA 
05, do Residencial W.V 77, na Rua Washigton Vianna, n° 77 
área construída de 153,85m² - Rio das Ostras/RJ; e, 7) LOTE DE 
TERRENO N° 24, DA QUADRA X-1, do Loteamento ALPHAVILLE 
RIO DAS OSTRAS, Rio das Ostras/RJ. 1º LEILÃO: dia 
07/07/2022, às 11:00 horas, pelo valor mínimo de cada avaliação. 
2º LEILÃO: dia 14/07/2022, às 11:00 horas, pelo valor mínimo 
do segundo leilão, em caráter CONDICIONAL, para aprovação 
ou não do Comitente/proprietário. LOCAL DO LEILÃO: através 
do portal de leilão eletrônico www.alexandroleiloeiro.com.br. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e não possam 
alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital 
de leilão resumido. O EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA 
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO 
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. Informações: 
(21) 3559-2092 / 97500-8904. www.alexandroleiloeiro.com.br. 

SÉTIMA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO - O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andréia Florêncio 
Berto - Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, 
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Professora 
Francisca Piragibe, 80, Fórum, CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá 
- Rio de Janeiro – RJ, e-mail: jpa07vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da 
Classe / Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO 
ATÉ 17.03.2016) - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de 
nº 0039034-62.2014.8.19.0203, movida por GRUPAMENTO RESIDENCIAL 
RESERVA DO PARQUE em face de LUCIANA TOLEDO ELLINGTON. 
Assim, pelo presente edital INTIMA a ré LUCIANA TOLEDO ELLINGTON, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para ciência dar. Sentença 
prolata a fls. 917 dos autos, a qual julgou extinta a execução, nos termos do 
art. 924, II do NCPC, face o depósito efetuado pelo credor fiduciário a fls. 
820, uma vez ser o mesmo suficiente para saldar o débito existente. Dado 
e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e sete dias do mês de 
abril do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Fernanda Gomes Castelo Branco 
- Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29413, digitei. E eu, Gustavo 
Alves de Souza - Chefe de Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo. 

SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Sergio Wajzenberg 
- Juiz Titular do Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos Dez dias do mês de Junho do ano de Dois mil e Vinte 
e Dois, que o presente edital com o prazo de Quinze dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que 
funciona a Av. Erasmo Braga, 115, sala 202, 204, 206 D, CEP: 20020-
903 - Castelo - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 2588-2382, e-mail: cap02vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Procedimento Comum - 
Dano Material – Outros / Indenização Por Dano Material, de nº 0085494-
44.2008.8.19.0001 (2008.001.084236-0), movida por ADRIANO ANTONIO 
FREIRE; SIMCAUTO MECANICA E REPRESENTAÇOES LTDA em face 
de ANTONIO CARLOS FREIRIA LOPES, objetivando Intimar o executado 
na forma do Art. 523 do CPC. Assim, pelo presente edital INTIMA o réu 
ANTONIO CARLOS FREIRIA LOPES, para pagar o débito, no prazo de 
15 (quinze) dias, acrescidos de custas, se houver, na forma do art.523 do 
CPC. Advertência: Não ocorrendo o pagamento neste prazo, o débito será 
acrescido de multa de 10% e, também de honorários de 10%. Efetuando o 
pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os honorários incidirão sobre 
o restante. Não efetuando tempestivamente o pagamento voluntário, será 
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 
atos de expropriação. Eu, Luana Bernardo de Araujo - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/31381, digitei. E eu, Valmir Ascheroff de Siqueira - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/23139, o subscrevo.

ELEIÇÃO SJPMRJ 2022 TERÁ CHAPA ÚNICA
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais  do Município do Rio de Janeiro 
informa que, encerrados os prazos dia 17, sexta feira e dia 21, terça-feira, para 
respectivamente inscrição e eventuais impugnações dos inscritos para concorrer 
à Direção, Conselho Fiscal e Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas 
do Município do Rio a Comissão Eleitoral informa que apena uma Chapa se 
inscreveu para participar da eleição: Chapa 1 - Jornalista Forte e Valorizado. Para 
o Conselho Fiscal três candidatos se inscreveram para concorrer e cinco para a 
Comissão de Ética.Todos os requisitos previstos para serem candidatos foram 
verificados e aceitos. Não tendo ocorrido nenhum pedido de impugnação, de 
acordo com o Regimento Eleitoral, a Comissão Eleitoral declara homologada a 
Chapa 1-Jornalista Forte e Valorizado, bem como os inscritos para Conselho 
Fiscal e Comissão de Ética que apresentamos a seguir: CHAPA 1 JORNALISTA 
FORTE E VALORIZADO Diretoria de Administração e Finanças: Vergínia 
Dirami Berriel 1°suplente Geraldo Márcio Peres Mainenti 2° suplente Luiz 
Fernando Neves da Silva Diretoria do Jurídico: Orlando da Costa Lemos 
1°suplente Cláudio Campos Pimentel Tostes 2° suplente Claudionor Alves 
Santana Diretoria de Comunicação: Rosa Maria de Paiva Leal 1° suplente 
Carolina Barreto da Silva Gaspar 2°suplente Maria do Socorro Andrade Diretoria 
de Formação: Clarisse Duarte de Meireles1°suplente Washington Roberto 
dos Santos2° suplente Carmem Lúcia Ribeiro PereiraDiretoria de Relações 
Institucionais e Combate às Opressões nas Relações de Trabalho:Mariana 
Bonfim Fontoura1°suplente Guilherme Marcatti Vizane 2° suplente Valmiro Oliveira 
Nunes CONSELHO FISCALTania Athaíde Santos Silva,Maria Luiza Ribeiro de 
Castro Fernandes,Moysés Chernichiarro Correa COMISSÃO DE ÉTICAAndré 
Abreu Motta Lima,Havana Alicia de Moraes Pimentel Marinho,Marcelle Chagas 
do Monte,Márcio Ferreira, Sandra Martins da Silva, A eleição será virtual e 
acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2022.  Rio de Janeiro, 22 de junho 
de 2022 Fernanda Duclos Carisio Presidente da Comissão Eleitoral SJPMRJ

HEXÁGONO PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Constituição)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2022

Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de junho de 2022, às 10:00 horas, 
na Rua Rodrigo Silva, nº 18, 2º andar (parte), Centro, CEP 20.040-004, 
Rio de Janeiro - RJ, foi realizada a Assembleia Geral de Constituição da 
Hexágono Participações S.A. (“Companhia”) que aprovou: (i) a constituição 
da Companhia; (ii) o capital social inicial da Companhia; (iii) a nomeação 
da empresa especializada para avaliação dos conferidos ao capital da 
Companhia; (iv) o Estatuto Social da Companhia; (v) a eleição dos membros 
da Diretoria da Companhia; e (vi) a remuneração da administração da 
Companhia. O ato foi registrado na JUCERJA em 21/06/2022 sob o número 
33300344365, e sua versão na íntegra está disponível no site: https://
monitormercantil.com.br/caderno-digital/

Plataforma Não me Perturbe  
supera 3 milhões em abril

Fitch retira ratings  
da Solví e da Essencis

Bancos que não aplicarem as sanções podem ser multados

As medidas adminis-
trativas aplicadas 
a correspondentes 

bancários por irregulari-
dades na oferta do crédi-
to consignado voltaram a 
subir em abril. Trinta em-
presas foram punidas, sen-
do 29 impedidas de atuar 
temporariamente e uma, 
em definitivo. O número é 
o maior em punições desde 
novembro de 2021, quando 
39 medidas administrativas 
foram aplicadas a corres-
pondentes. Com isso, sobe 
para 926 o número total de 
punições a correspondentes 
desde a entrada em vigor 
da Autorregulação para o 
Consignado, em janeiro de 
2020.

Adotada pela Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(Febraban) e pela Associa-
ção Brasileira de Bancos 
(ABBC), a Autorregulação 
do Consignado demonstra 
o compromisso do setor 
bancário com a transpa-
rência ao consumidor e 
com o aperfeiçoamento da 
oferta do produto. Parti-
cipam da Autorregulação 
32 instituições financeiras 
que representam cerca de 
99% do volume total da 
carteira de crédito consig-
nado no país.

“A atuação dos corres-
pondentes está sendo ob-
servada de perto, e qual-
quer ação que não esteja em 
plena conformidade com a 
autorregulação ou com o 
Código de Defesa do Con-
sumidor não será tolerada. 
A autorregulação veio pa-

ra fortalecer a proteção do 
consumidor e melhorar o 
desempenho das atividades 
dos agentes de mercado, 
assegurando clareza e trans-
parência na relação com os 
consumidores e a socieda-
de”, afirma Isaac Sidney, 
presidente da Febraban.

“A aplicação das medidas 
administrativas previstas 
na autorregulação não tem 
apenas o condão de pena-
lizar aqueles que cometem 
práticas lesivas aos direitos 
do consumidor, mas, tam-
bém, de valorizar o trabalho 
dos agentes que zelam pe-
la proteção desses direitos. 
Aqueles que não seguem as 
normas continuarão a ser 
punidos com o rigor neces-
sário”, afirma Sílvia Scorsa-
to, presidente da ABBC.

Pela autorregulação, é 
considerada falta grave 
qualquer forma de captação 
ou tratamento inadequado 
ou ilícito dos dados pesso-
ais dos consumidores sem 
sua autorização, e todos os 
bancos que participam da 
autorregulação assumem o 
compromisso de adotar as 
melhores práticas relativas à 
proteção e ao tratamento de 
dados pessoais dos clientes.

Multas
Os bancos que não apli-

carem as sanções podem 
ser multados pelo Sistema 
de Autorregulação por con-
duta omissiva, cujos valores 
variam de R$ 45 mil até R$ 
1 milhão. As multas arre-
cadadas serão destinadas a 
projetos de educação finan-
ceira.

O acompanhamento e a 
aferição das ações irregula-
res são feitos por várias fon-
tes de informação. Além da 
quantidade de reclamações 
procedentes registradas nos 
canais internos dos bancos 
ou recebidas pelos Procons, 
pelo Banco Central ou por 
intermédio do Consumi-
dor.gov.br, são avaliados as 
ações judiciais e os indica-
dores de uma auditoria, que 
leva em conta questões de 
governança e gestão de da-
dos.

O consumidor também 
pode verificar se o corres-
pondente bancário é certifi-
cado e está apto a oferecer 
crédito consignado em no-
me dos bancos. A consul-
ta é realizada por meio do 
CPF do profissional na base 
de dados da Central de Re-
gistros de Certificados Pro-
fissionais.

Não Perturbe

Em abril também avança-
ram os pedidos de bloqueio 
de telefone na plataforma 
Não me Perturbe. Entre 2 
de janeiro de 2020 e 25 de 
maio de 2022, 3.033.176 so-
licitações de bloqueios de 
telefone para o recebimento 
de ligações de oferta inde-
sejadas sobre crédito con-
signado foram solicitados. 
Já os pedidos de bloqueio 
feitos a todas as institui-
ções financeiras somaram 
2.368.565.

A maioria dos pedidos 
de bloqueio de telefone 
partiu de consumidores de 

cidades da região Sudes-
te (53,54%). A região Sul 
responde por 18,16% do 
total de pedidos, seguida 
pelo Nordeste (14,51%). 
Centro-Oeste e Norte 
respondem por 10,33% e 
3,46% dos pedidos, res-
pectivamente.

O estado de São Paulo, 
com 893.869 pedidos de 
bloqueio, lidera o indicador 
no país, seguido por Minas 
Gerais (345.974) e Rio de 
Janeiro (322.683).

 Para fortalecer o Não me 
Perturbe e reduzir as recla-
mações de consumidores 
que são importunados com 
ligações indesejadas, os 
bancos rejeitam propostas 
de contratação de consigna-
do encaminhadas por cor-
respondentes em nome de 
consumidores cadastrados 
na plataforma.

Para contratar o cré-
dito de maneira segura, 
vale observar as seguin-
tes orientações: antes de 
contratar o produto, peça 
uma simulação; nunca de-
cida com pressa; desconfie 
de propostas exageradas; 
não faça depósitos anteci-
pados para receber o em-
préstimo; e nunca assine 
nada sem ler.

A Febraban alerta que 
em caso de devolução de 
crédito consignado por 
arrependimento ou con-
tratação não solicitada, o 
consumidor deve procurar 
os canais de relacionamen-
to do banco e nunca fazer 
depósitos em contas de 
terceiros.

A Fitch Ratings afir-
mou Rating Na-
cional de Longo 

Prazo ‘A-(bra)’ da Solví 
Participações S.A. (Solví) e 
de sua subsidiária integral 
Solví Essencis Ambiental 
S.A. (Essencis). Na sequ-
ência, a Fitch retirou os ra-
tings por razões comerciais. 
No momento da retirada, a 
Perspectiva dos ratings era 
estável.

A holding Solví con-
trola empresas que atuam 
nos segmentos de coleta 
e tratamento de resíduos 
e valorização energética. 
Opera em mais de 130 ci-
dades em diversos estados 
brasileiros, além de muni-
cípios e também no Peru, 
na Bolívia e na Argentina. 
A companhia se diz líder 
do setor de tratamento de 
resíduos sólidos no Brasil, 
onde possui 35 aterros sa-
nitários. É controlada pela 
Solvi Environnement, que 
possui 63,28% de partici-
pação, e pelo Macquarie 
Group, com 36,72%, atra-
vés do FIP Brasil Verde.

Segundo o relatório da 
Fitch, a afirmação dos ra-
tings da Solví e da Essencis 
refletia a destacada atuação 
do grupo no setor de solu-
ções ambientais, por meio 
da prestação de diversos 
serviços. Entretanto, o 
risco de não renovação de 
contratos relevantes, em 
especial nos próximos três 
anos, e a significativa par-
ticipação de clientes públi-

cos na receita limitavam a 
classificação.

O grupo Solví deve apre-
sentar alavancagem finan-
ceira reduzida nos próxi-
mos três anos, apesar das 
pressões sobre seu fluxo 
de caixa livre (FCF) devi-
do ao maior volume de in-
vestimentos esperados no 
período. As margens de 
Ebitda deverão permanecer 
em patamares medianos, de 
20% a 25%, embora as ope-
rações, realizadas por meio 
de contratos, não protejam 
o grupo de cenários macro-
econômicos adversos.

A Fitch avaliava a Solví 
e a Essencis em bases con-
solidadas tendo em vista os 
elevados incentivos legais e 
operacionais e os modera-
dos incentivos estratégicos 
que a controladora teria em 
suportar a subsidiária, se 
necessário.

O grupo Solví deve 
manter uma liquidez ade-
quada, embora amorti-
zações de dívidas anuais 
próximas a BRL200 mi-
lhões sejam significativas 
e o grupo deva apresentar 
FCFs negativos a partir de 
2022. Ao final de dezem-
bro de 2021, os BRL 227 
milhões de caixa e aplica-
ções financeiras cobriam 
os BRL206 milhões da dí-
vida de curto prazo em 1,1 
vez. A expectativa da Fitch 
é que a Solví tenha acesso 
a fontes de financiamento 
para suportar os investi-
mentos programados.
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LINHAS DE XINGU 
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME Nº 10.240.186/0001-00
NIRE 33.3.0029093-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de junho de 2022, às 8:20 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de 
Xingu Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 
sala 701, Centro, CEP 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
3. MESA: Presidente: Mauricio Perez Botelho; Secretário: Guilherme Fiuza 
Muniz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) 
tomar conhecimento da renúncia dos atuais membros da Diretoria da 
Companhia; e (ii) eleger novos diretores. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada 
a presente Reunião e procedida à leitura da ordem do dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem 
quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Tomar conhecimento da renúncia 
apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Meton Barreto de Morais Neto, 
pelo Diretor Geral de Operações, Sr. Antonio Lisboa Salles Neto, pelo 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Mauro de Almeida 
Santos e pelo Diretor Técnico, Sr. Evandro Cavalcanti, conforme cartas 
cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia e constam como 
Anexo I à presente ata, bem como conceder-lhes ampla, geral, irrevogável 
e irretratável quitação com relação ao período em que exerceram seus 
respectivos cargos como membros da Diretoria da Companhia, exceto 
com relação a atos realizados com abuso de poder, conflito de interesses, 
violação ao disposto nos documentos societários da Companhia e/ou das 
Subsidiárias da Companhia e/ou omissão dolosa. 5.2. Aprovar a eleição, 
como membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado 
de 3 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo no exercício das 
suas funções até a eleição e investidura de seus sucessores, os Srs.: 
(i) GABRIEL MUSSI MORAES, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, 
portador da carteira de identidade nº 133295477, expedida pelo IFP – 
RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 104.684.287-04, residente e domiciliado 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-
906, para o cargo de Diretor Presidente e para o cargo de Diretor Geral 
de Operações; (ii) ALEXANDRE NOGUEIRA FERREIRA, brasileiro, 
casado, economista, portador da carteira de identidade nº 6929633, 
expedida pelo SSP – MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.042.606-23, 
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 
1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Técnico; (iii) 
MAURICIO PEREZ BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da carteira de identidade nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 5.3. Os Diretores 
ora eleitos: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra 
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do 
art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”); (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação 
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem 
inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, conforme 
estabelecido no §2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atendem ao requisito de 
reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não 
ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia, na forma do inciso I do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não 
tem nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do 
inciso II do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (vi) não são pessoas expostas 
politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável; e 
(vii) atendem aos requisitos de indicação como membros da administração 
previstos na “Política de Indicação e Remuneração dos Administradores”, 
aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa S.A. em reunião 
realizada em 12 de setembro de 2019, consoante Docs. 2 que, numerados e 
autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. 5.4. Os Diretores 
ora eleitos iniciam os mandatos e tomam posse mediante a assinatura 
dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reunião 
do Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia, e 
constam como Anexo II à presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso, e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, conforme 
aprovado pelos membros do Conselho de Administração da Companhia 
que, lida e acha conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente - 
Mauricio Perez Botelho; Secretário – Guilherme Fiuza Muniz; Conselheiros 
de Administração: Ricardo Perez Botelho, Mauricio Perez Botelho, Gioreli 
De Sousa Filho, Daniele Araújo Salomão Castelo e Róger Araújo Castro. 
Confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: Mauricio Perez 
Botelho - Presidente, Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Membros do 
Conselho de Administração: Ricardo Perez Botelho, Mauricio Perez 
Botelho, Gioreli De Sousa Filho, Daniele Araújo Salomão Castelo, Róger 
Araújo Castro. Diretores eleitos: Gabriel Mussi Moraes - Diretor Presidente 
e Geral de Operações, Alexandre Nogueira Ferreira - Diretor Técnico, 
Mauricio Perez Botelho - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Linhas de Xingu 
Transmissora de Energia S.A.. Certifico o arquivamento em 22/06/2022 sob 
o nº 00004962278. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME Nº 10.234.027/0001-00
NIRE 33.3.0029092-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de junho de 2022, às 8 ho-
ras, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de Maca-
pá Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, sala 701, 
Centro, CEP 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica dispensa-
da a convocação, nos termos do parágrafo 4° do Artigo 124, da Lei n° 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em decorrên-
cia da presença das acionistas Gemini Energy S.A. e Fundo de Desenvolvi-
mento da Amazônia, titulares de ações representando a integralidade das 
ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro 
de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Mauricio Perez Botelho e secretariados pelo Sr. 
Guilherme Fiuza Muniz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes 
matérias: (i) tomar conhecimento da renúncia dos atuais membros do Conse-
lho de Administração da Companhia; (ii) eleição dos novos membros do Con-
selho de Administração da Companhia; (iii) pagamento de dividendos; e (iv) 
autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos 
necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente 
Assembleia Geral. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e procedida 
à leitura da ordem do dia, foram tomadas, sem quaisquer restrições ou res-
salvas, as seguintes deliberações: 5.1. Tomar conhecimento da renúncia 
apresentada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
Srs. Warley Isaac Noboa Pimentel, Fabio Vassel, Ralph Gustavo Rosen-
berg Whitaker Carneiro e Meton Barreto de Morais Neto, conforme cartas 
cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia e constam como Ane-
xo I à presente Ata, bem como conceder-lhes ampla, geral, irrevogável e irre-
tratável quitação com relação ao período em que exerceram seus respectivos 
cargos como membros do Conselho de Administração da Companhia, exceto 
com relação a atos realizados com abuso de poder, conflito de interesses, 
violação ao disposto nos documentos societários da Companhia e/ou omis-
são dolosa. 5.2.  Aprovar a eleição, como membros do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, com mandato coincidente aos dos demais membros 
efetivos e suplentes eleitos na Assembleia Geral realizada em 14 de maio de 
2021, isto é, até 14 de maio de 2024, permitida a reeleição, permanecendo 
no exercício das suas funções até a eleição e investidura de seus sucesso-
res: (i) RICARDO PEREZ BOTELHO, brasileiro, solteiro, engenheiro, porta-
dor da carteira de identidade nº 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua do 
Passeio, nº 62, sala 701, Centro, CEP 20.021-290, para o cargo de Membro 
Efetivo do Conselho de Administração; (ii) MAURICIO PEREZ BOTELHO, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.107-
00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, 
Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho 
de Administração; (iii) GIORELI DE SOUSA FILHO, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da carteira de identidade RG nº M-2880257, expedida 
pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob nº 478.673.706-25, residente e domi-
ciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-
906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (iv) 
DANIELE ARAÚJO SALOMÃO CASTELO, brasileira, casada, administra-
dora, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo 
DETRAN-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 524.064.403-97, residente e domi-
ciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-
906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; e (v) 
ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOVAR, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº 09505528-1 IFP/RJ e inscrito no CPF 
sob o nº 074.171.737-99, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 
nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro 
Suplente do Conselho de Administração vinculado aos Membros do Con-
selho de Administração qualificados nos itens (i) a (iv) acima. 5.3.  Os mem-
bros do Conselho de Administração ora eleitos: (i) não estão impedidos por 
lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena crimi-
nal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, con-
forme previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não estão condenados 
à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de 
Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administra-
ção de companhia aberta, conforme estabelecido no §2º do art. 147 da Lei 
das S.A.; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo 
§3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade que 
possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso I do 
§3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem nem representa interesse confli-
tante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da Lei das 
S.A.; (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme definição pre-
vista na regulamentação aplicável; e (vii) atendem aos requisitos de indica-
ção como membros da administração previstos na “Política de Indicação e 
Remuneração dos Administradores”, aprovada pelo Conselho de Administra-
ção da Energisa S.A. em reunião realizada em 12 de setembro de 2019, 
consoante Docs. 2 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquiva-
dos na Companhia. 5.3.1. Os membros do Conselho de Administração ora 
eleitos iniciam os mandatos e tomam posse mediante a assinatura dos res-
pectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Assembleias Gerais, 
arquivado na sede da Companhia, e constam como Anexo II à presente ata. 
5.4. Em razão das deliberações aprovadas nos itens 5.1 e 5.2 acima, consig-
nar a composição do Conselho de Administração da Companhia com os se-
guintes membros efetivos e suplentes, com mandato até 14 de maio de 2024: 
(i) RICARDO PEREZ BOTELHO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/
ME sob o nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua do Pas-
seio, nº 62, sala 701, Centro, CEP 20.021-290, para o cargo de Membro 
Efetivo do Conselho de Administração; (ii) MAURICIO PEREZ BOTELHO, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.107-
00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, 
Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho 
de Administração; (iii) GIORELI DE SOUSA FILHO, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da carteira de identidade RG nº M-2880257, expedida 
pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob nº 478.673.706-25, residente e domi-
ciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-
906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (iv) 
DANIELE ARAÚJO SALOMÃO CASTELO, brasileira, casada, administra-
dora, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo 
DETRAN-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 524.064.403-97, residente e domi-
ciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-
906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; e (v) 
ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOVAR, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº 09505528-1 IFP/RJ e inscrito no CPF 
sob o nº 074.171.737-99, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 
nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro 
Suplente do Conselho de Administração vinculado aos Membros do Con-
selho de Administração qualificados nos itens (i) a (iv) acima. (vi) FLÁVIO 
ALVES DE LIMA, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de 
identidade nº 10.593.013 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.236.806-
40, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rua dos 
Munducuruns, 1581, apto. 2701, Bairro Batista Campos, CEP 66.033-71, 
como Membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista minori-
tário Fundo de Desenvolvimento da Amazônia; e (vii) TULIO LUIS MAURO 
BARATA, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identi-
dade nº 5019458, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.120.942-27, residente e 
domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Augusto Mon-
tenegro, nº 4120, apto. 804B, CEP 66635-110, como Membro Suplente do 
Conselho de Administração vinculado ao Membro do Conselho de Adminis-
tração indicado pelo acionista minoritário Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia. 5.5. Pagar aos acionistas, nesta data, os dividendos aprovados e 
declarados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia reali-
zada em 20 de maio de 2022, no montante de R$ 28.580.108,51 (vinte e oito 
milhões, quinhentos e oitenta mil, cento e oito reais e cinquenta e um centa-
vos). 5.6.  Consignar que as deliberações da presente Assembleia Geral Ex-
traordinária foram aprovadas em razão da transferência do controle societá-
rio indireto da Companhia para a Energisa Transmissão de Energia S.A., 
sociedade controlada pela Energisa S.A.. 5.7. Autorizar os administradores 
da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e 
cumprir as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral. 6. ENCER-
RAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se 
manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata, em forma de sumário, conforme aprovado por todos. Mesa - Presi-
dente - Mauricio Perez Botelho; Secretário – Guilherme Fiuza Muniz; Acionis-
tas – Gemini Energy S.A. e Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Confe-
re com a original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de junho de 
2022. Mesa: Mauricio Perez Botelho - Presidente; Guilherme Fiuza Muniz - 
Secretário. Acionistas: Gemini Energy S.A., Gabriel Mussi Moraes - Diretor 
Presidente; Mauricio Perez Botelho - Diretor Administrativo. Fundo de De-
senvolvimento da Amazônia, Róger Araújo Castro. Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro. Empresa: LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A. Certifico o arquivamento em 23/06/2022 sob o nº 
00004963849. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

AMA – ANGRA MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ nº 42.369.301/0001-37 – NIRE 33.3.0033875-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da AMA – Angra Meio Ambiente S.A. (“Com-
panhia”), na Rua Treze, s/n, Lote 15 B, Quadra 24, Parque Belém (Cunham-
bebe), Angra dos Reis/RJ, CEP: 23.935-000, no dia 02 de junho de 2022, às 
10:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, 
na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), tendo em 
vista a presença da acionista única, devidamente representada. 3) MESA: 
Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota 
de Farias. 4) ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre o 
resultado obtido no exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 5) PUBLI-
CAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA: Jornal “Monitor Mercantil”, 
às folhas 7 e 8, datado de 01 de junho de 2022, nos termos do artigo 289, 
I, da Lei das S.A. 6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as 
seguintes deliberações: a) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei das 
S/A, considerar sanada a inobservância das exigências constantes das alí-
neas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade 
dos documentos à acionista única da Companhia antes da realização desta 
Assembleia, e que a mesma está presente nesta ocasião; b) Sem restrições 
ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial 
e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo na data 
de 31 de dezembro de 2021, com o respectivo parecer dos auditores inde-
pendentes; e c) Considerando o resultado positivo da Companhia, e tendo 
havido lucro no exercício findo em 2021, no valor de R$ 2.687.941,49 (dois 
milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais 
e quarenta e nove centavos), a acionista resolve: i. Aprovar a destinação do 
valor de R$ 134.397,07 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e noventa e 
sete reais e sete centavos) à Reserva Legal; e ii. Aprovar a distribuição de 
dividendos no valor de R$ 2.553.544,42 (dois milhões, quinhentos e cin-
quenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois 
centavos), cujo pagamento ocorrerá até 31 de dezembro de 2022. d) Por 
fim, fica aprovada a lavratura sumariada desta Ata, que será arquivada na 
Companhia, junto com os documentos pertinentes a esta Assembleia, rubri-
cados pela Mesa. 7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a 
presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 8) 
ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secre-
tário: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: Vital Engenharia Ambiental 
S.A., representada por Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de 
Farias. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de 
Farias - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento 
em 22/06/2022 sob o nº 00004962369. Jorge Paulo Magdaleno Filho - 
Secretário Geral.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV ERASMO BRAGA 115 SALAS 325 C/327 C/ 329 C – RJ
Tel.: (21) 3133-1934 - E-mail: cap48vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO 
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO 
COM COBRANÇA, MOVIDA POR TS 10 PARTICIPAÇOES 
LTDA em face de SC 895 PECAS E SERVIÇOES 
AUTOMOTIVOS LTDA ME E GETULIO DE OLIVEIRA - 
PROCESSO Nº 0212549-02.2013.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) MAURO NICOLAU JUNIOR – Juiz(a) de Direito da 
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - SC 895 
PECAS E SERVIÇOES AUTOMOTIVOS LTDA ME E GETULIO 
DE OLIVEIRA - 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 superior a avaliação, que 
será no dia 26/07/2022 às 12:00h e, não havendo licitantes, 
o Segundo Leilão, que será no dia 02/08/2022 às 12:00h, 
cujos valores que deverão ser superiores ao preço mínimo 
que ora fixo em 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação, em observância ao disposto no artigo 843, §§1º 
e 2º do NCPC (se houver coproprietário). DO BEM A SER 
LEILOADO: Penhora das 600.000 cotas sociais da empresa 
ENGEARQ TEC-CONSTRUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 
- ME CNPJ 09.641.261/0001-65 de titularidade do réu: 
GETÚLIO DE OLIVEIRA, CPF 504.034.606-97. Avaliadas 
em R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais). 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) (SC 895 PECAS E SERVIÇOES AUTOMOTIVOS 
LTDA ME E GETULIO DE OLIVEIRA) 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 
07 de junho de 2022. Eu, digitei__, e Eu, Chefe da Serventia, 
subscrevo__. (ass.) MAURO NICOLAU JUNIOR – Juiz de Direito.

CONCESSÃO DE LICENÇA
ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A

CNPJ: 29.435.005/0052-79, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – 
SMDEIS, através do processo nº 26/510.019/2018, Licença Municipal 
de Operação – LMO nº 003056/2022, para atividade hospitalar sito à  
Rua Voluntários da Pátria, nº 435, com entrada suplementar pela  
Rua Capitão Salomão, nº 27 – Botafogo – RJ.

Selic alta jogará empresas médias na lona

O país está no to-
po do pódio dos 
maiores juros do 

mundo. Com a nova eleva-
ção anunciada esta sema-
na pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom), a dé-
cima primeira este ano, a 
Selic chega ao patamar de 
13,25%. Economistas es-
timam ainda mais uma alta 
para os próximos meses.

Para o CEO da Quist In-
vestimentos e especialista 
em reestruturação de em-
presas, Douglas Duek, as 
empresas médias que já es-
tão em situação complicada 
com a Selic em patamares 
atuais, serão jogadas na lo-
na. “Empresas que histori-
camente captam dinheiro 
em média de CDI + 10% 
ao ano, e já pagaram no-
minalmente 18 meses atrás 
cerca de 12% ao ano, co-
mo farão agora para pagar 
25%-27%-30% ao ano?”, 

destaca Douglas.
Segundo o especialista, 

em um cenário de: aumento 
de preços de insumos, com-
bustível e outros dificilmen-
te as empresas conseguirão 
repassar seus custos, e ainda 
os juros irão consumir toda 
sua margem.

“É um momento de aper-
tar os cintos. Temos uma 
grande frenagem da econo-
mia nos próximos 12 meses 
e quem estiver preparado 
irá atravessar melhor a tem-
pestade. As empresas que 
já tem um endividamento 
alto devem buscar solu-
ções como: renegociar seus 
contratos atuais, buscando 
melhoria de redução de ju-
ros total e melhores prazos; 
buscar um sócio investidor 
onde o capital levantado 
pode amortizar as dívidas 
da empresa e minimizar os 
riscos; ou até estudar a re-
cuperação judicial em casos 

mais graves e com mais cre-
dores difíceis para alongar 
suas dívidas, em um grande 
pacotão da renegociação”, 
indica Douglas.

Ainda segundo ele, a re-
cuperação judicial vem con-
solidando seu histórico de 
sucesso como ferramenta 
de salvar empresas. Nos Es-
tados Unidos, o Chapter 11, 
ou capítulo 11 da lei de fa-
lências - que é a ferramenta 
paralela a nossa recuperação 
judicial e mais antiga - já foi 
amplamente utilizado por 
grandes empresas como: 
General Motors, American 
Airlines, malas Sansonite e 
muitas outras amplamente 
conhecidas.

No Brasil a lei é mui-
to mais nova, de 2005, e a 
lei anterior que era a lei de 
concordata, ficou conhe-
cida como lei de quebra e 
poucas empresas consegui-
ram se reestruturar dentro 

da lei que previa pagar to-
das as dívidas atrasadas em 
dois anos. “Ainda que a RJ 
tenha a comparação com 
a antiga lei, já se mostrou 
muito mais efetiva e com 
mais sucesso. Só esta sema-
na a empresa Constellation 
oil Service, antiga Queiroz 
Galvão, que utilizou a lei 
em 2018, anunciou o fim da 
sua recuperação judicial co-
mo o sucesso da reestrutu-
ração feita, e esse é mais um 
nome de peso como outros 
entre, OAS, Odebrecht, Oi, 
Samarco e outras que recor-
reram a lei em um momen-
to de dificuldade para se 
reestruturar e tiveram com 
sucesso. Nosso histórico de 
sucesso vem se formando e 
a lei cada vez mais se con-
solida para empresas e pro-
dutores rurais que precisam 
se reestruturar e seguir suas 
atividades”, finaliza Dou-
glas.
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