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Bolsonaro e 
Putin: fertilizantes 
garantidos e parceria 

Os presidentes do Brasil, Jair 
Bolsonaro, e da Rússia, Vladimir 
Putin, discutiram os desafios da 
segurança alimentar global e da 
cooperação bilateral em agricultu-
ra e energia durante uma conversa 
telefônica nesta segunda-feira.

O presidente russo enfati-
zou a importância de restaurar 
o livre comércio de produtos 
alimentícios e fertilizantes afe-
tados pelas sanções ocidentais, 
segundo o Kremlin. Putin con-
firmou o compromisso da Rús-
sia de cumprir suas obrigações 
de garantir o fornecimento de 
fertilizantes aos agricultores 
brasileiros.

Os dois líderes também con-
cordaram com a importância de 
fortalecer a parceria estratégica 
entre a Rússia e o Brasil e expan-
dir a cooperação mutuamente be-
néfica em vários campos, disse o 
Kremlin. A conversa ocorreu um 
dia após a reunião do G7 que bus-
cou isolar a Rússia.

Encomendas de bens 
nos EUA sobem 
mais que esperado

O Departamento de Comér-
cio dos Estados Unidos infor-
mou que as encomendas de bens 
duráveis subiram 0,7%, o sétimo 
aumento nos últimos oito meses 
e melhor do que o esperado, que 
era de 0,1%.

Outro dado dos EUA foi in-
formado pela Associação Nacio-
nal de Corretores de Imóveis. As 
vendas pendentes de imóveis nos 
EUA quebraram uma queda de 
seis meses, com um ligeiro au-
mento de 0,7% em maio.

BNDES é pop: desembolso 
encolhe e beneficia agronegócio
Rural ficou com 26% da verba, contra 16% da indústria

O BNDES vem perdendo 
importância como ins-
tituição de fomento do 

desenvolvimento nacional. Não é 
só o “S” (de social) que foi esque-
cido. Os recursos para os setores 
produtivos minguaram. Em 2021, 
os desembolsos somaram R$ 64,3 
bilhões, cerca de 1/3 do valor 
despendido no auge do banco, 
em 2013, quando alcançaram R$ 
190,4 bilhões.

O processo de encolhimento 
vem desde 2015. E nada indica 
que vai melhorar este ano. No 1º 
trimestre, foram desembolsados 
R$ 14,8 bilhões, o que dá pouco 
mais de R$ 2 bilhões (levando em 
conta a inflação) do valor atingido 
no mesmo período de 2021, quan-
do o País ainda enfrentava a fase 
aguda da pandemia.

O BNDES foi criado com a 
missão de alavancar o parque in-
dustrial brasileiro, mas hoje finan-
cia mais a agropecuária do que a 
indústria. No ano passado, o ban-
co estatal de fomento destinou 
26% de seus recursos aos produ-

tores rurais e 16% aos empresá-
rios industriais – respectivamente 
R$ 18 bilhões e R$ 11,2 bilhões 
em valores de hoje (corrigidos 
pela inflação), de acordo com re-
portagem da Agência Senado. Em 
2009, o agronegócio recebeu ape-
nas 5% dos recursos enquanto a 
indústria ficou com 47%. Desde 
2018, o campo superou a manu-
fatura.

Em nota, o BNDES explicou 
que “a maior parte do crédito para 
o setor [do agronegócio] é destina-
da à aquisição de bens industriais, 
sobretudo tratores, colheitadeiras, 
máquinas e equipamentos para o 
processamento agroindustrial, o 
que, associado à política de con-
teúdo mínimo local, tem direcio-
nado a demanda à indústria bra-
sileira”.

Especialistas ouvidos pela 
Agência Senado criticam. Ru-
bens Ricupero, que foi ministro 
da Fazenda no governo de Itamar 
Franco e secretário-geral da Con-
ferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento 

(Unctad), afirma: “Eu não consigo 
compreender essa tendência. Ge-
túlio Vargas criou o BNDES [em 
1952] com o intuito de assegurar 
os investimentos necessários à in-
dústria, que era e continua sendo 
o setor mais dinâmico, inovador e 
estratégico de qualquer economia. 
São financiamentos com juros 
baixos e prazos longos que os em-
presários não conseguiam e ainda 
não conseguem obter nos bancos 
privados.”

O economista André Redivo, 
professor da Universidade Fede-
ral do Pampa (Unipampa), explica 
que o tímido financiamento des-
tinado pelo BNDES à indústria 
nos últimos anos não provém de 
desinteresse dos empresários. Ao 
contrário, a procura pelo banco 
estatal é alta.

Os industriais solicitaram no 
ano passado R$ 37,4 bilhões em 
valores atualizados, mas o BN-
DES liberou R$ 11,2 bilhões 
(30%). Os produtores rurais, por 
sua vez, pediram R$ 22,5 bilhões e 
conseguiram R$ 18 bilhões (80%).

G7 exclui Sul e agrava crise mundial

O G7, grupo dos 7 mais 
poderosos países capi-
talistas, excluiu todo o 

Sul global com sanções econômi-
cas e quer ditar suas políticas ao 
mundo, disse Sevim Dagdelen, 
integrante da Câmara baixa do 
Parlamento alemão. A estrutu-
ra do G7 deve ser abolida, disse 
Dagdelen.

Ela também é presidente do 

grupo parlamentar do partido de 
esquerda da Alemanha, Die Linke, 
no Comitê de Relações Exteriores 
do Bundestag. A cúpula do G7 foi 
realizada em Schloss Elmau, um 
castelo na Baviera, sul da Alema-
nha.

Para resolver os desafios glo-
bais da fome, a crise climática e 
o conflito Rússia-Ucrânia, é ne-
cessária cooperação, enfatizou a 

parlamentar. As sanções contra a 
Rússia estão agravando a crise ali-
mentar global, considerando que 
o país é um grande exportador de 
grãos, disse ela.

Chamando o G7 de “clube de 
elite”, Dagdelen disse que as san-
ções contra a Rússia não foram 
apoiadas pela maioria dos países e, 
portanto, os membros do G7 fo-
ram isolados do resto do mundo.

FGTS: lucros 
não repõem 
a perda com 
inflação

Quem tem contas ativas e ina-
tivas no Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço terá direito a 
distribuição de lucros que aconte-
cerá em agosto. Parte dos lucros 
de R$ 12,3 bilhões estimados do 
FGTS obtidos em 2021 serão dis-
tribuídos entre os trabalhadores. 
Os ganhos do ano passado serão 
divulgados até o final de julho pe-
la Caixa Econômica Federal, e o 
total a ser distribuído ainda preci-
sa ser confirmado pelo Conselho 
Curador do FGTS.

Para Mario Avelino, presidente 
do Instituto FGTS do Trabalha-
dor (IFGT), diferentemente dos 
anos anteriores quando o ren-
dimento total do fundo mais a 
distribuição de lucro superaram 
a inflação, o rendimento em re-
lação ao 2021 perderá para a in-
flação oficial de 10,06% no míni-
mo 4,7%, considerando que seja 
distribuído 100% do lucro de R$ 
12,3 bilhões estimados.

Neste caso, a distribuição 
creditada no próximo dia 10 de 
agosto, seria de aproximadamen-
te 2,36%, ou seja, para cada R$ 
1.000 de saldo, será foi creditado 
R$ 23,60, que somados aos juros 
de 3%, dará um rendimento to-
tal de 5,36%. No ano de 2021, 
a Taxa Referencial (TR) que atu-
alizou monetariamente o FGTS 
foi zero.

No ano passado, foram R$ 8,1 
bilhões repassados, o que corres-
pondeu ao recebimento, pelos 
trabalhadores, de 96% do lucro 
líquido de 2020. O lucro líquido 
do FGTS no ano de 2020 foi de 
R$ 8.467.916.970,89 (quase R$ 8,5 
bilhões), sobre um saldo total de 
R$ 436.228.910.038,99.

O Conselho Curador do FG-
TS aprovou a distribuição de 
96% deste total, distribuindo R$ 
8.129.200.292,00. Neste caso, o 
trabalhador teve um rendimen-
to de 1,863517% sobre o saldo 
existente em 31 de dezembro de 
2020 em suas das contas ativas 
e/ou inativas, ou seja, para cada 
R$ 1.000 de saldo, foi creditado 
R$ 18,64.

Em 13 de maio de 2021, foi re-
tirada de pauta pela terceira vez, 
da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade ADI 5090/2014, que pe-
de a troca da TR pelo INPC na 
Atualização Monetária das contas 
do FGTS, e que enquanto não for 
julgada pelo Supremo Tribunal 
Federal e continua suspendendo 
o julgamento de mais de 300 mil 
ações, completou um ano. Até 
agora, o STF não marcou uma 
nova data de julgamento.

Ren Ke/Xinhua



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2  l Monitor MercantilTerça-feira, 28 de junho de 2022

O trem para Estocolmo parou!
Por Ranulfo 
Vidigal

Depois de vencido 
o regime mili-
tar e negociada/

aprovada a Constituição 
de 1988, que prometia 
nos aproximar do Estado 
do bem-estar nórdico em 
algumas décadas, a gran-
de maioria da população 
foi convencida de que te-
ria, mais a frente, serviços 
públicos “padrão Fifa” e 
mais oportunidades pro-
dutivas para todos. Mas as 
manifestações populares 
de 2013 jogaram por terra 
essas ilusões. Pior ainda é 
que, de lá para cá, o nível 
de produção de riqueza 
por habitante estagnou-

-se, o desemprego ganhou 
dimensões enormes, o po-
der público perdeu capaci-
dade de planejar, e a crise 
política e social se arrasta 
até hoje.

Olhando com calma o 
desenho político presente 
nas candidaturas popula-
res com maior aceitação 
eleitoral, podemos espe-
rar a construção de um 
futuro pacto social-liberal 
movido pela colaboração 
de classes, com clara in-
tenção de poupar o andar 
de cima, hoje encastelado 
na “gestão” dívida pública 
interna, na “independên-
cia” do Banco Central e na 
mobilidade plena de capi-
tais. Mediante uma verten-
te elitista da realidade, este 

grupo preocupa-se tão so-
mente com o destino dos 
R$ 5,7 trilhões alocados 
em Fundos de Investimen-
tos Financeiros.

Essa sinalização que 
acalma a malta endinhei-
rada tem por meta tentar 
colocar o “pobre no orça-
mento” e suas políticas pú-
blicas assistenciais aprova-
das pelo Banco Mundial, 
sem qualquer mudança 
estrutural mais profunda. 
Parece que isso é o má-
ximo que a correlação de 
forças políticas permite 
hoje, pois a cada revisão 
das metas programáticas, 
as propostas ficam mais 
palatáveis aos donos do 
poder real.

A financeirização retira 

o estado provedor de po-
líticas públicas progres-
sistas, mediante redução 
drástica do salário social 
– aquela direcionada para 
a parcela mais carente da 
sociedade. O resultado é 
um ciclo eleitoral de espe-
rança, euforia, desilusão, 
ressentimento e apatia. Is-
so pode se repetir já nos 
primeiros anos da futura 
administração, pois fica 
difícil “comprar tempo” 
e empurrar a crise social/
ambiental com abarriga.

Essa estratégia tem ain-
da o risco de deixar o ônus 
do ajuste sobre os ombros 
do trabalho não precariza-
do, dos profissionais as-
salariados e detentores de 
pequenos negócios. Isolar 

os estamentos médios, ou 
a classe média tradicional, 
que luta contra a queda de 
rendimentos e a escassez 
de ocupações compatíveis 
com sua escolaridade, traz 
à tona o risco de forte des-
confiança na via política/
eleitoral, como solução 
negociada da resolução 
desta crise nacional e in-
ternacional que atinge a 
maioria dos países da pe-
riferia capitalista.

Guerras e revoluções 
sempre caminham juntas. 
Neste contexto, a massa 
popular está preocupada 
em resolver seus proble-
mas cotidianos concretos. 
Assim, culpar o povo pela 
passividade vigente é um 
argumento fantasioso. A 

história social nos com-
prova com diversos exem-
plos (Moisés no Egito, as 
revoluções Francesa, Rus-
sa e Chinesa, ou o ativismo 
de Luther King nos EUA), 
que a ação social espontâ-
nea sem vanguardas políti-
cas – lideranças que guiam 
de forma pedagógica e de-
mocrática – dá sempre em 
grandes frustrações.

Ou seja, as esferas par-
lamentar e institucional, 
sem organização e mobili-
zação, geram derrota cer-
ta. A esperança equilibris-
ta nos obriga a pensar que 
amanhã será um novo dia, 
enfim, como os países vi-
zinhos comprovam!

Ranulfo Vidigal é economista.

Elon e o paradoxo da autenticidade
Por Luis Giolo

‘Não se apegue 
somente à sua 
própria narrati-

va’ – Herminia Ibarra

Recentemente, Elon 
Musk causou impacto ao 
ordenar que todos os seus 
funcionários da Tesla vol-
tassem aos escritórios, en-
cerrando o novo modelo 
híbrido de trabalho. Ainda 
que já se espere dele uma 
nova polêmica por semana, 
essa atingiu as organizações 
em cheio, por estar na con-
tramão do que vem aconte-
cendo no mundo, que ain-
da tenta achar respostas de 
qual seria o melhor formato 
de trabalho pós-pandemia. 
Independentemente de 
Musk estar certo ou errado, 
creio que vale interpretar o 
que está por trás da men-
sagem.

Quem já leu sua biogra-
fia sabe que Elon é um 
workaholic de carteirinha, 
já chegou a morar no es-
critório da empresa que, 
posteriormente, se fundiu 
para a criação do PayPal. 
Isso lhe dava mais tempo 
para programar quando 
ele ainda era o responsável 
por essa tarefa no início de 
sua vida de empreendedor. 
Mais tarde, quando a Tesla 
passou a apresentar prob-
lemas de produção, ele fez 
o mesmo, vivendo dentro 
do escritório para supervi-

sionar e ajudar as equipes 
na solução dos problemas.

Ou seja, ele sempre pri-
orizou a vida profissional 
em detrimento da pessoal, 
o que provavelmente deve 
ter trazido severas conse-
quências para seus relacio-
namentos familiares, ao 
mesmo tempo que deva 
ter contribuído para seu 
sucesso estrondoso nos 
negócios. Se você quer 
trabalhar na Tesla ou na 
SpaceX, já sabe que a ex-
pectativa do seu líder sem-
pre será essa, colocar sua 
vida pessoal em segundo 
plano e trabalhar de 80 
a 100 horas por semana. 
Portanto, quando fala em 
ao menos 40 horas no 
escritório, ele deve estar 
pensando que, no restante 
do tempo, você já estará 
trabalhando de forma re-
mota.

A grande maioria dos 
fundadores das empresas 
de tecnologia prioriza seus 
engenheiros em relação a 
quaisquer outras funções, 
como marketing ou ven-
das. Dizem que uma das 
razões para que os cargos 
no Facebook sempre fos-
sem menores que os das 
empresas concorrentes (ex.: 
um vice-presidente era con-
tatado como diretor, e um 
diretor, como gerente) era 
porque Mark Zuckerberg 
se sentia incomodado com 
os pomposos cargos dados 
aos executivos de negócios, 

enquanto que seus engen-
heiros nunca os exibiam.

Elon já declarou que a 
missão da Tesla é “fazer 
coisas bacanas”, portan-
to, quer fabricar produtos 
novos e surpreendentes, e 
dificilmente será possível 
fazê-los de forma remo-
ta, operando uma planta 
à distância. Nesse e-mail, 
Elon mais uma vez recon-
hece e valoriza as equipes 
técnicas, que, durante a pan-
demia, não tiveram chance 
de trabalhar online, assim 
como a grande maioria dos 
fabricantes globais. Mais do 
que isso, ele provavelmente 
desdenha dos times comer-
ciais, que trabalham em “es-
critórios obscuros”, enalte-
cendo sua crença de que o 
seu produto é tão bom que 
se vende sozinho.

Os produtos ou empre-
sas revolucionárias difi-
cilmente são criados por 
pessoas comuns. Em sua 
grande maioria, esses líde-
res visionários são pessoas 
extremamente criativas, que 
pensam muito à frente e 
que não se atêm às regras 
ou limitações que a socie-
dade lhes impõe. Isso, de al-
guma forma, atrai um certo 
tipo de colaborador: aquele 
que quer ser exposto a um 
pouco dessa mágica que os 
fundadores trazem consigo, 
aquele que busca aprender 
o máximo que puder para 
talvez fazer o mesmo em 
sua própria empresa no fu-

turo, aquele que quer fazer 
parte de construir algo no-
vo, que seja disruptivo no 
mercado e que melhore sig-
nificativamente a vida das 
pessoas, ou simplesmente 
aquele que busca ganhar 
muito dinheiro de forma 
rápida, como as startups 
costumam proporcionar.

De um jeito ou de outro, 
se você escolheu trabalhar 
com pessoas assim, já sa-
be de antemão que nada 
será como em outras em-
presas, pois a perspectiva 
de qualquer ganho, seja ele 
financeiro ou de satisfação 
profissional, será maior que 
as eventuais perdas relacio-
nadas ao ambiente de tra-
balho ou da relação nociva 
com os superiores. Caso 
prefira não vivenciar isso, 
teria ido trabalhar na GM, 
GE ou em outras empresas 
consideradas tradicionais.

Os mais céticos, no en-
tanto, diriam que nada do 
que Elon faz é por acaso. 
Alguns dias depois desse 
e-mail, ele aparentemente 
comentou que a Tesla talvez 
tivesse que cortar até 10% 
de sua força de trabalho em 
virtude do agravamento da 
crise global. Ou seja, estaria 
ele já se antecipando e su-
gerindo uma curva forçada, 
em que os colaboradores 
não dispostos ao modelo 
de trabalho proposto deix-
assem a empresa de forma 
voluntária?

Elon Musk claramente 

é um líder sem receio de 
mostrar sua autenticidade. 
Ele é assim dentro e fo-
ra do trabalho. Talvez ele 
se comporte dessa for-
ma sendo quem ele é, o 
fundador e dono de suas 
empresas, quem toma as 
rédeas e decide. Qualquer 
outro colaborador pode 
ter mais dificuldade nesse 
sentido. Elon está sempre 
querendo mudar as regras 
do jogo para se sobressair, 
enquanto a maioria tende 
a se prender a noções pre-
concebidas de como as 
coisas devam ser.

Além disso, numa empre-
sa global, iremos conviver 
com pessoas que não com-
partilham das mesmas nor-
mas culturais e têm expecta-
tivas distintas de como nos 
comportamos em algumas 
situações. Isso pode nos le-
var à difícil escolha de fazer 
aquilo em que acreditamos 
realmente e não o que é es-
perado de nós, que pode ser 
mais eficaz em determina-
das situações. Com a ampli-
ficação do que fazemos nas 
mídias sociais, essa person-
alidade no trabalho acaba 
moldando a percepção de 
que tipo de líderes somos 
ou nos tornamos.

Como diz Herminia 
Ibarra, autora de diversos 
livros sobre liderança e pro-
fessora renomada de algu-
mas das melhores escolas 
de negócios, as dúvidas em 
relação à autenticidade se 

potencializam ao assumir 
um novo papel numa or-
ganização, como ao passar 
a liderar seus antigos pares. 
Uma outra dificuldade 
aparece na hora de vender 
suas ideias ou você mesmo, 
pois a maioria acredita que 
tal tarefa é desnecessária, 
sendo uma consequência 
de fazer um trabalho bem-
feito. E, finalmente, o ques-
tionamento surge quando 
se processa um feedback 
negativo, acreditando que 
ele é o preço que se paga ao 
tomar decisões controver-
sas, mas eficazes, sem real-
mente atentar ao que o out-
ro está tentando nos dizer.

A polêmica gerada por 
Elon Musk em relação ao 
futuro do trabalho deveria 
nos ajudar a refletir mais 
sobre a forma, talvez rígida, 
de como vemos o mundo, 
em vez de apenas nos faz-
er discordar dele e reforçar 
nossas crenças de que isso 
não funciona no século 21 
com a geração Z. Vale refle-
tir sobre uma outra maneira 
de pensar, talvez totalmente 
diferente da nossa e do que 
pode estar por trás daqui-
lo. Com essa mentalidade 
aberta e experimentadora, 
temos a chance de avançar 
nossos limites e talvez nos 
tornarmos os líderes que 
realmente podemos ser.

Luis Giolo é colíder da Prática de 
Conselhos e Sucessão de CEOs da 

Egon Zehnder no Brasil.
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Inflação engorda  
lucros de bilionários  
de energia e alimentos

As grandes corporações parecem estar explorando um 
ambiente inflacionário para aumentar seus lucros e 

dividendos às custas dos consumidores, especialmente em 
setores como alimentos ou energia: os preços e as mar-
gens levaram os lucros das petrolíferas a níveis recorde, 
enquanto os investidores esperam que as empresas agríco-
las se tornem ainda mais lucrativas à medida que os preços 
dos alimentos explodem. A análise foi feita pela ONG 
britânica Oxfam à margem da reunião do G7, grupo das 7 
potências capitalistas que, em seu encontro, nada fez para 
mudar as bases de um sistema que ruma para o desastre.

Cálculos da Oxfam mostram que o serviço da dívida 
dos países mais pobres do mundo é estimado em US$ 43 
bilhões em 2022 – equivalente a quase metade de seus 
gastos com importação de alimentos e despesas públicas 
em saúde combinados. Em 2021, a dívida representou 
171% de todos os gastos com saúde, educação e proteção 
social combinados para países de baixa renda. 

A pesquisa da ONG também revela que as corporações 
dos setores de energia, alimentos e farmacêuticos – onde 
os monopólios são especialmente comuns – estão reg-
istrando lucros recordes. As fortunas de bilionários de 
alimentos e energia aumentaram em US$ 453 bilhões nos 
últimos dois anos, equivalente a US$ 1 bilhão a cada dois 
dias. Cinco das maiores empresas de energia  (BP, Shell, 
TotalEnergies, Exxon e Chevron) estão lucrando, con-
juntamente, US$ 2.600 a cada segundo, e há agora são 62 
novos bilionários da área de alimentos.

A Oxfam calculou que um imposto único de 90% sobre 
os lucros excessivos das corporações do G7 durante a 
pandemia poderia gerar quase US$ 430 bilhões, dinheiro 
suficiente para financiar um plano de 10 anos para acabar 
com a fome, além de pagar US$ 3 mil para os 10% mais 
pobres da população.

Via fechada

A 5ª rodada da pesquisa Eleições 2022 – Presidente, 
realizada pela FSB Pesquisa para o banco BTG Pactual, 
confirma um número ruim para os que acreditam na 3ª 
via: apenas 11% dos entrevistados não votariam nem em 
Bolsonaro, nem em Lula.

Rápidas

“Os desafios do turismo na pandemia” será tema do 
próximo Happy Hour na Internet. A 73ª edição, que conta 
com a presença de Bayard Boiteux, acontecerá nesta quin-
ta-feira, às 15h. Inscrições: docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeFcA0nv3n4GGXlM3jBUJT1dHbbAYMeEX-
QEf9XuWJbAGOSeaw/viewform?usp=pp_url *** Luiza 
Trajano será uma das palestrantes do 1º Congresso da 
Mulher Brasileira, que o Instituto Vasselo Goldoni (IVG) 
realizará nesta terça-feira. Informações em congressomul-
herbrasileira.com.br *** Os judocas do Centro Educa-
cional José de Paiva Netto participaram do Brasileiro da 
Região Sudeste organizado pela Liga Nacional de Judô. 
No fim de semana, 12 atletas competiram na Arena 3 do 
Parque Olímpico na Barra e conquistaram 8 medalhas de 
ouro e 3 de bronze *** Pelo 2º ano consecutivo, o Sicoob 
realiza diversas ações especiais em comemoração à Se-
mana do Cooperativismo. A celebração começou nesta se-
gunda e segue até domingo, um dia após a comemoração 
do Dia Internacional do Cooperativismo e o Dia C – Dia 
de Cooperar.

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

Petrobras terá o quinto presidente  
indicado por Bolsonaro

A nomeação de Caio 
Mário Paes de An-
drade como novo 

conselheiro foi aprovada 
nesta segunda-feira O Con-
selho de Administração da 
Petrobras aprovou nesta se-
gunda-feira a nomeação de 
Caio Mário Paes de Andra-
de como novo conselheiro, 
elegendo-o em seguida para 
a presidência da estatal. Ele 
assumirá a função após o ato 
de posse, cuja data ainda não 
está definida. Seu mandato 
irá até 13 de abril de 2023. É 
a quarta troca de comando 
na estatal durante o mandato 
presidencial de Jair Bolsona-
ro.

Formado em comunica-
ção social pela Universidade 
Paulista, Paes de Andrade 
aprofundou seus estudos nos 
Estados Unidos: possui pós-
graduação em administração 

e gestão pela Universidade 
de Harvard e mestrado em 
administração de empresas 
pela Duke University. Segun-
do currículo divulgado pela 
Petrobras, ele acumula expe-
riências como empreendedor 
em tecnologia de informa-
ção, mercado imobiliário e 
agronegócio.

Paes de Andrade foi in-
dicado por Jair Bolsonaro 
para substituir José Mauro 
Ferreira Coelho. O presi-
dente da República vinha 
manifestando publicamente 
sua insatisfação com os rea-
justes dos combustíveis.

Desde 2016, a Petrobras 
adota a chamada Política de 
Preços de Paridade de Im-
portação (PPI), que vincula o 
preço do petróleo ao merca-
do internacional tendo como 
referência o preço do barril 
tipo brent, que é calculado 

em dólar. Essa diretriz foi 
defendida por todos os pre-
sidentes da estatal indicados 
nos últimos seis anos, duran-
te os mandatos de Michel Te-
mer e de Jair Bolsonaro.

A nova troca de coman-
do na Petrobras foi anun-
ciada em 23 de maio pelo 
Ministério de Minas e Ener-
gia. A pasta informou que 
o governo federal, como 
acionista controlador da Pe-
trobras, tinha decidido pela 
indicação de Paes de An-
drade. José Mauro Ferreira 
Coelho pediu demissão no 
dia 20, pouco mais de dois 
meses após assumir o pos-
to. Ele havia sido empossa-
do em 14 de abril. Desde a 
sua renúncia, a presidência 
vinha sendo exercida de 
forma interina por Fernan-
do Assumpção Borges.

O nome de Paes de An-

drade havia sido considerado 
apto na semana passada pelo 
Comitê de Elegibilidade da 
Petrobras (Celeg), instância 
responsável por analisar in-
formações e requisitos dos 
indicados pelo governo pa-
ra exercer cargos na estatal. 
Avaliou-se que o indicado do 
governo federal preenche os 
requisitos previstos na legis-
lação das estatais.

Desde 2020, Paes de 
Andrade ocupava o posto 
de secretário especial de 
desburocratização, gestão 
e governo digital no Mi-
nistério da Economia. Ele 
coordenou a elaboração da 
Reforma Administrativa e o 
desenvolvimento da Plata-
forma GOV.BR, ferramen-
ta criada para conduzir a di-
gitalização do atendimento 
de diferentes serviços pú-
blicos.

Como evitar armadilhas  
do cartão de crédito
CEO da FinanZero aponta vantagens do crédito pessoal

Se você se vê endivida-
do e a soma dos ju-
ros está um absurdo, 

é hora de acalmar, sentar e 
pensar no melhor meio pa-
ra solucionar esse proble-
ma. Esse quadro tem sido 
comum no Brasil, a partir 
de dados da Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) divulgados neste 
mês de junho, que apontam 
que em 2022 o país vive um 
recorde de inadimplência.

Um dos grandes vilões é 
o endividamento com car-
tão de crédito. Em meio à 
alta da inflação, 28,7% das 
famílias brasileiras estão 
com dívidas - percentual 
mais alto registrado desde 
janeiro de 2010.

Nesse cenário, para pa-
gar dívidas, uma das saídas 
inteligentes é optar pela 
solicitação do empréstimo 
pessoal, em vez de usar o 
cartão de crédito, que tem 
taxas de juros altíssimas. 

Dívidas de cartão de cré-
dito tiveram juros de até 
350% em 2021, que, na prá-
tica, podem ter um impac-
to catastrófico nas finanças 
pessoais, comprometendo 
a autonomia financeira. O 
empréstimo é uma modali-
dade de crédito simples, em 
que é possível receber uma 
oferta rapidamente, com li-
mite pré-aprovado e com a 
liberdade de usar o dinheiro 
como quiser.

A FinanZero, fintech que 
funciona como um busca-
dor de empréstimos online 
e gratuito que já alcançou a 
marca de 30 milhões de pe-
didos de empréstimos, pos-
sibilita a escolha da oferta 
mais vantajosa. Em cinco 
minutos o cliente já pode 
ver ofertas de empréstimo 
pessoal, mesmo estando 
negativado. A cotação é fei-
ta gratuitamente, pelo site 
da empresa, e não é exigido 
nenhum depósito ou paga-
mento antecipado para aná-

lise ou liberação de crédito.
Para Olle Widén, CEO 

e co-fundador da FinanZe-
ro, a fintech descomplica e 
desburocratiza o acesso ao 
crédito, sendo uma impor-
tante aliada ao cliente em 
situação de dívidas. “Espe-
cialmente para quem está 
negativado e precisa de um 
apoio imediato para sair do 
sufoco, o crédito pessoal é 
uma saída inteligente e ime-
diata para evitar armadilhas 
do cartão de crédito, com 
juros abusivos, tornando 
possível alcançar objetivos 
pessoais e profissionais de 
forma rápida e simples, de 
acordo com a disponibilida-
de e condição de cada con-
sumidor”, afirma.

Confira algumas das van-
tagens do crédito pessoal:

1- Contratação rápida e 
simples também para clien-
tes negativados. Na maioria 
dos casos, o dinheiro é libe-
rado em poucas horas e os 
juros do empréstimo pesso-

al costumam ser menores, 
com parcelas mais acessí-
veis, inclusive para clientes 
com CPF negativado;

2 -Juros menores - En-
tre cartão de crédito, cheque 
especial ou empréstimo, a 
recomendação do CEO da 
FinanZero, Olle Widén, é 
baratear a dívida, trocando-a 
por uma com juros menores. 
O parcelamento do cartão de 
crédito ou o uso de cheque 
especial podem causar uma 
dívida enorme, já que várias 
parcelas se somam na fatura 
e os juros são altos, ficando 
difícil de quitar se o cliente 
não tiver organização e pla-
nejamento.

3 - Atendimento especia-
lizado - A grande maioria 
dos pedidos de emprésti-
mos têm seus contratos fe-
chados em procedimentos 
100% online. Na FinanZe-
ro, o trâmite acontece por 
meio da plataforma digi-
tal com tecnologia sueca e 
criptografia de ponta.
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Julgamento do STF 
sobre PGBL e VGBL e 
planejamento sucessório
Por Sheila Shimada

Sabemos que um dos principais motivos de recomen-
dação do Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e 

do Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) no planeja-
mento sucessório é a possibilidade de menor tributação e 
de divisão planejada de recursos sem contabilizar a legíti-
ma, já que eles não são incluídos em inventário. No entan-
to, no Brasil existem alguns estados que tributam o VGBL 
e o PGBL, fazendo incidir o Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCMD), por entenderem que 
ambos fazem parte do patrimônio deixado pela pessoa 
falecida.

Em função da divergência de entendimento entre os es-
tados, considerando que uns tributavam o PGBL e VGBL 
e outros não, a questão teve que ser lançada ao STF em 
maio de 2022 (julgamento do RE 1363013), com reconhe-
cimento de existência de repercussão geral.

A repercussão geral dessa decisão será fundamental 
para gerar maior segurança jurídica para os investidores e 
planejadores, bem como aos advogados que a recomen-
dam. Ela irá uniformizar o entendimento sobre a questão, 
e o mesmo tratamento deverá ser realizado em todo o 
território nacional.

Uma das principais dúvidas sobre a incidência ou não 
do ITCMD sobre o VGBL e o PGBL diz respeito a sua 
classificação como bens ou direitos transmitidos pelo 
autor da herança. O PGBL e VGBL são regulados pelo 
regime da previdência complementar (Lei Complementar 
109/01).

É importante destacar que a jurisprudência sobre o 
assunto é díspar, principalmente no que diz respeito ao 
PGBL. Para esse produto, o entendimento majoritário é 
de que ele integra a herança por se tratar de uma aplicação 
financeira. Diferentemente do que ocorre com o VGBL, 
que, de acordo com a Superintendência de Seguros Priva-
dos (Susep) – responsável pelo controle e fiscalização dos 
planos de previdência privada – consiste num seguro de 
pessoas e, portanto, não compõe o patrimônio do autor 
da herança.

Como, de modo geral, o seguro de pessoas não com-
põe o patrimônio do seu titular e, por consequência, não 
estaria sujeito à incidência do ITCMD, o VGBL não seria 
tributado e o PGBL seria.

Infelizmente, a jurisprudência brasileira também não 
tem um entendimento uniforme quanto ao tema, sobre-
tudo no que diz respeito ao PGBL, de modo que tem 
prevalecido a corrente que entende que essa modalidade 
integraria a herança por se tratar de uma aplicação finan-
ceira. Já com relação ao VGBL, a jurisprudência é pacífica 
no sentido de entender que ele é classificado como seguro, 
e, portanto, não está inserido nos bens da herança (REsp 
1.961.488).

O Estado de São Paulo determina expressamen-
te a isenção de ITCMD nesses casos (artigo 6º da Lei 
10.705/00) e ainda possui um projeto de lei em trami-
tação (PL 529/20) que, além de alterar o artigo 6º para 
excluir essa isenção, prevê a adição do artigo 33-B na Lei 
10.705/00.

Vemos então que a falta de parâmetros seguros, bem 
como a previsão expressa de incidência de ITCMD sobre 
esses planos em alguns estados, traz um cenário de gran-
de incerteza para quem deseja realizar investimentos em 
VGBL e PGBL. Sendo assim, a uniformização do enten-
dimento sobre a questão por meio de uma decisão do STF 
em sede de repercussão geral é fundamental para trazer 
maior segurança jurídica, além de pacificar o entendimen-
to jurisprudencial para que os planejamentos sucessórios 
sejam feitos com a maior segurança possível.

Sheila Shimada é advogada.

Exportações para o setor 
de mineração devem 
atingir US$ 1,08 milhão
Diversas empresas 

brasileiras apre-
sentaram inova-

ções para o setor de mi-
neração e energia durante 
a Exponor 2022. A feira 
aconteceu entre 13 e 16 de 
junho em Antofagasta, Chi-
le, e contou com a presença 
de seis companhias brasi-
leiras convidadas para par-
ticipar do estande coletivo 
promovido pelo Programa 
Brazil Machinery Solutions 
(BMS), ação criada para 
fortalecer a imagem bra-
sileira como fabricante de 
bens de capital mecânicos 
com tecnologia e competi-
tividade, fruto da parceria 
entre Abimaq e ApexBrasil. 

O evento, que ocorre a 
cada dois anos, contou com 
aproximadamente 700 ex-
positores e cerca de 40 mil 

visitantes. O foco desta edi-
ção foi a sustentabilidade, 
sendo que a projeção de 
geração em negócios foi de 
US$ 850 milhões para este 
ano. Ao todo, 19 projetos 
sobre tecnologias e ino-
vações para a indústria da 
mineração e energia foram 
exibidos durante a feira.

As empresas Fewtec, 
Henfel, Netzsch, Neuman 
& Esser, Porta Cabos e 
Steinert foram as represen-
tantes brasileiras durante a 
Exponor. Entre os princi-
pais mercados com volume 
de negócios na feira estão 
o Chile, Argentina, Peru 
e a Austrália. Ao todo, as 
companhias realizaram 134 
novos contatos comerciais 
e estimam faturar, juntas, 
US$ 1,08 milhão nos próxi-
mos 12 meses. 

O Brasil exportou US$ 
179,7 milhões em máqui-
nas e equipamentos para 
mineração em 2021. Com 
participação de 22,4% nes-
te setor, o maior destino 
de maquinários foram os 
Estados Unidos, que pro-
porcionou faturamento de 
US$ 40,2 milhões. O Chi-
le movimentou US$ 19,9 
milhões, aumentando suas 
importações em 26,3%, na 
comparação entre 2020 e 
2021. As exportações para 
o Peru atingiram US$ 13,9 
milhões no ano passado. 
Países como o México e o 
Paraguai também estão en-
tre os destinos de mercado-
rias brasileiras, sendo que 
as negociações em 2021 
foram, respectivamente, de 
US$ 9,9 milhões e US$ 9,2 
milhões no período. 

Entre as máquinas e 
equipamentos brasileiros 
mais exportados no seg-
mento de mineração estão 
as partes de máquinas e 
aparelhos para selecionar, 
peneirar, separar, lavar, es-
magar, moer, misturar ou 
amassar terras, pedras ou 
minérios. Estes produtos 
totalizaram US$ 94,4 mi-
lhões em vendas em 2021, 
participação que equivale 
a 52,6% de todos os ma-
quinários comercializados 
no setor. 

O Chile, segundo maior 
parceiro comercial do Bra-
sil no setor, importou essas 
tecnologias, que totalizaram 
movimentação de US$ 15,5 
milhões em 2021 - tais ma-
quinários brasileiros repre-
sentaram 78,3% das impor-
tações chilenas no setor. 

Contabilidade: Cerca de 2 mil pessoas e 30 
palestrantes participaram da Conta Azul Con

“A Conta Azul 
tem a tec-
nologia e o 

contador é o ator social que 
detém o conhecimento fi-
nanceiro. Juntos temos a 
condição de transformar o 
Brasil por meio do empre-
endedorismo. Essa é a ra-
zão de estarmos aqui”, dis-
se Vinicius Roveda, CEO 
da Conta Azul, na palestra 
de abertura da 4ª edição 
da Conta Azul Con, maior 
conferência de contabilida-
de e tecnologia da América 
Latina.

O evento, que aconteceu 
no resort Costão do Santi-
nho, recebeu mais de 2 mil 
profissionais de contabili-
dade, tecnologia, empreen-
dedores e estudantes. Nos 
dois dias, foram oferecidas 
mais de 30 palestrantes e 30 
horas de conteúdo.

A Feira de Negócios reu-
niu mais de 40 expositores 
que geraram várias rodadas 
de negócios, networking e 
parcerias. A piscina de bo-
linhas, os espaços instagra-
máveis e a lojinha da Con 
também foram algumas 
das atrações da Conta Azul 
Con. O show de encerra-
mento do evento foi com 
a banda nacional Titãs, que 
agitou os participantes e fi-
nalizou o evento com chave 
de ouro.

Os dois dias do evento 
contaram com vários pales-
trantes e horas de conteúdo 
abordando assuntos rela-
cionados a contabilidade, 
tecnologia, inovação, mer-
cado de trabalho, alta per-
formance, experiência do 
cliente, entre outros.

Já no primeiro dia, dois 
grandes nomes subiram ao 
palco principal do evento: 
Arthur Igreja e César Cie-
lo. Igreja, cofundador da 
plataforma AAA e escritor, 
falou sobre as transforma-
ções que a tecnologia causa 
na sociedade. “A pandemia 
não acelerou o processo. 
Ferramentas como o skype 
e o zoom já existiam. Nós 
que passamos a utilizá-las 
agora”, explicou. Já Cielo 
falou sobre disciplina e alta 
performance, e como quem 
trabalha duro e busca mo-
tivação obtém resultados. 
Gisele Paula, Co-fundadora 
do ReclameAqui e CEO do 
Instituto Cliente Feliz, fa-
lou da importância e como 
manter o cliente satisfeito.

Douglas Gomes, autor 
do livro A Culpa é do meu 
contador, deu dicas de como 
transformar essa relação em 
uma parceria estratégica. 
Leslie Shiner, palestrante 
americana, esteve presente 
e falou sobre como tornar o 
BPO Financeiro interessan-
te aos clientes. A palestran-
te de inteligência emocional 
Maryana com Y, o filósofo 
Luiz Felipe Pondé, Danie-
la Augusta, fundadora da 
Universidade da Experi-
ência do Cliente, Ander-
son Hernandes, contador e 
Fundador da Tactus Con-
tabilidade, e Tallis Gomes, 
fundador do G4 Educação, 
Singu e Easy Taxi, foram 
outros dos grandes nomes 
que passaram pelos palcos 
dos eventos.

Um dos grandes desta-
ques da programação foi o 
painel que falava sobre in-

centivar mulheres a ocupa-
rem espaços antes conside-
rados masculinos. Gabriela 
Ribeiro, repórter esportiva 
na Rede Globo, Sandrina 
Grubba, diretora da Conta 
Azul, e Jhenyffer Coutinho, 
CEO da Se Candidate, Mu-
lher!, participaram do bate-
-papo, que foi ovacionado 
e aplaudido de pé pelos 
participantes. Amanda Mo-
rais, Maria Lucia Garcês, 
Nilcéia Marques e Andreza 
Emerick, contadoras e em-
baixadoras da Conta Azul, 
também promoveram uma 
discussão sobre os desafios 
da profissão em um merca-
do dominado por homens. 
Inclusive, 44% das palestras 
da edição desta Con foram 
apresentadas por mulheres.

“A participação na Con 
22 trouxe a certeza de que 
as mulheres, contadoras, 
gestoras, líderes, estão com 
mais espaço. Em outros 
eventos, era muito incomum 
encontrar mulheres no pal-
co. Essa Con foi realmente 
um novo passo, um novo 
movimento. Participar de 
uma das palestras, falar de 
liderança para mulheres foi 
uma experiência fantástica. 
Ao final, fomos abordadas 
por muitas pessoas que es-
tavam emocionadas. Foi 
muito bom compartilhar 
isso com as mulheres, mas 
também com os homens, e 
dar essa abertura para divi-
dir o que está dando certo 
e o que pode evoluir para o 
crescimento de cada um”, 
definiu a contadora Nilcéia 
Marques.

No primeiro dia da Conta 
Azul Con, aconteceu tam-

bém a premiação dos Desta-
ques do Mercado Contábil, 
em que são reconhecidas 
as empresas contábeis par-
ceiras da Conta Azul que 
possuírem o maior nível de 
satisfação dos seus clientes, 
maior índice de crescimen-
to e produtividade. Mais 
de 55 empresas estavam na 
disputa pelos prêmios das 
quatro categorias.

A empresa Advance 
Contabilidade foi a vence-
dora da maior categoria do 
Prêmio, a de Empresa Con-
tábil UAU, que a é a maior 
média de todas as outras 
categorias. Ao agradecer o 
prêmio, Danilo Maroja Reis, 
dono da empresa disse:

- A transformação que a 
Conta Azul fez em nossa 
empresa contábil foi ina-
creditável. Nós temos já 27 
anos de experiência contá-
bil e eu falo muito para o 
pessoal, que uma empresa 
tradicional virar digital é 
muito difícil. Quando você 
já nasce digital é diferente, 
é fácil, mas a gente jamais 
iria pensar na vida que irí-
amos atender clientes por 
whatsapp, que não tería-
mos telefone no escritório. 
Quando a gente começou 
com a Conta Azul em 2016, 
eu vi ali uma coisa diferen-
te, eu senti algo diferente… 
Eu entendi o que era ser 
digital. E desde 2019, nós 
estamos na pegada digital. 
Se a gente consegue, todo 
mundo consegue. A Conta 
Azul é muito mais do que 
um sistema, é uma família, 
é uma parceria. Só tenho a 
agradecer demais a vocês -, 
finalizou.
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de re-
presentante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie 
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribui-
ção, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturis-
tas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se 
reunirem em primeira convocação, para a Assembleia Geral de Debenturistas 
(“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI 
do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme 
aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente di-
gital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, no dia 21/07/22, às 15h, 
sendo o acesso disponibilizado para os Debenturistas devidamente habilitados 
nos termos deste edital, com voto proferido somente através da participação em 
AGD, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Aprovar 
as estratégias jurídicas para resguardo do interesse dos Debenturistas no âm-
bito do processo de Recuperação Judicial da Emissora que tramita com nº 
0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capi-
tal do Rio de Janeiro - RJ (“RJ”), assim como nos demais processos conexos e/
ou incidentais decorrentes da RJ, a serem adotadas pelo Agente Fiduciário, em 
representação dos Debenturistas, conforme orientação do assessor legal da 
Emissão, que será disponibilizada aos investidores mediante solicitação ao 
Agente Fiduciário através do e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br 
(“Orientações do Assessor Legal”) e disponibilizado na AGD, incluindo mas 
não se limitando, a interposição de todos os atos e recursos que forem necessá-
rios, para manutenção dos interesses dos Debenturistas, nos termos da Escritura 
de Emissão e dos contratos de garantia celebrados no âmbito da Emissão; (ii) 
Tendo em vista as cláusulas 5.5.6.1 dentre outras, do plano de recuperação judi-
cial homologado em 09/06/22 no âmbito da RJ (“Plano de RJ”), aprovar a escolha 
entre uma das seguintes opções de pagamento: Opção A de Credor Debentu-
rista (descrita nas cláusulas 5.3.2. item (i) e outras do Plano de RJ); Opção B 
Credor Debenturista (descrita nas cláusulas 5.3.2. item (ii) e outras do Plano de 
RJ); ou Opção Credor Debenturista Colaborador de pagamento (descrita na 
cláusula 5.5.3 e outras do Plano de RJ); (iii) Caso aprovada a escolha da Opção 
Credor Debenturista Colaborador, na forma do item (ii) da Ordem do Dia aci-
ma, e ciente de que a opção em questão só será válida uma vez cumpridos os 
requisitos previstos na Cláusula 1.1.31 do Plano de RJ, aprovar de forma cumu-
lativa (a) a renúncia às garantias fiduciárias atreladas à Escritura de Debêntures e 
desistência de quaisquer discussões sobre classificação de créditos, sujeição de 
créditos e garantias fiduciárias contratadas anteriormente à Recuperação Judicial 
e que tenham por objeto ativos das Recuperandas; (b) a suspensão dos efeitos da 
garantia de penhor que recai sobre as ações da Emissora e da F.L.O.S.P.E Em-
preendimentos e Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (“F.L.O.S.P.E”), de 
titularidade da Rio Trens Participações S.A., (“Rio Trens”) na forma do Contrato de 
Penhor de Ações nº 13.2.0768.3 e Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças 
nº 13.2.0768.5, de modo que, na forma da Cláusula 1.1.31 do Plano de RJ, de 
forma que “esse penhor não será exequível, eficaz e exigível enquanto este Plano 
estiver sendo cumprido em relação às obrigações de pagamento dos Credores 
Debenturistas e dos Credores Debenturistas Colaboradores, sendo mantido tão 
somente para conservar direitos dos Credores caso este Plano seja descumpri-
do, quando então a exequibilidade, eficácia e exigibilidade serão reestabeleci-
das”; enquanto o Plano de RJ “estiver sendo devidamente cumprido, eventual 
venda, cessão, aluguel, permuta ou transferência relacionada às referidas ações 
não será obstada pela existência do penhor, reconhecendo que a venda, ces-
são, aluguel, permuta ou transferências poderão ocorrer livremente e sem neces-
sidade de ciência ou concordância prévia, hipótese em que as transferências 
ocorrerão com manutenção dos registros do penhor em relação às ações da 
SuperVia e da F.L.O.S.P.E, de titularidade da Rio Trens, a fim de que seja observa-
da por terceiros para os quais forem vendidas, cedidas, alugadas, permutadas ou 
transferidas”; e (c) paralisar de forma definitiva a recomposição ou a solicitação de 
realização de depósitos em contas bancárias atreladas a garantias originalmente 
contratadas anteriormente à Recuperação Judicial, tais como Contas Reserva e/
ou necessidade de depósitos em Contas Vinculadas, conforme aplicável a esses 
contratos, o que deverá ser observado desde 09/06/22 (homologação do PRJ) e 
dentro do prazo referente ao procedimento previsto na Cláusula 5.5.6.1; e (iv) Apro-
var o veto para  que o Agente Fiduciário informe a perda do objeto do Agravo de 
Instrumento n.º 0007915-32.2022.8.19.0000, e não se oponha a perda do objeto 
caso  venha a ser requerida pela Emissora, na forma da Cláusula 5.5.6.1, item (xii), 
do Plano de RJ, sendo certo que os Debenturistas ficam cientes de que este veto 
significará que a distribuição aos Debenturistas do valor retido pela Emissora não 
acontecerá de forma espontânea pela Emissora, na forma da Cláusula 5.5.6.1, 
item (xi), do Plano de RJ e que a ausência de deliberação em relação a este item 
da ordem do dia, inclusive em razão do não atingido do quórum necessário ao veto 
em questão, significará autorização para que a Pentágono siga com as providên-
cias indicas na Cláusula 5.5.6.1, item (xii), do Plano de RJ, conforme Orientações 
do Assessor Legal; (v) Aprovar a suspensão desta AGD em até 15 dias úteis, para 
data que será determinada pela maioria dos presentes na AGD; e  (vi) Autorização 
para que o Agente Fiduciário e o assessor legal da Emissão, pratiquem todos os 
atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação 
de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução 
de CVM, Lei de S.A. e DREI nº 79, a AGD será realizada por meio da platafor-
ma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente 
Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para contencioso@
pentagonotrustee.com.br os documentos de representação até o horário de 
início da Assembleia. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de 
representação: a) participante pessoa física - cópia digitalizada de documento 
de identidade do Debenturista; ou, caso representado por procurador, cópia digi-
talizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou 
assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de 
identidade do Debenturistas; e b) demais participantes - cópia digitalizada do es-
tatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento 
societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitaliza-
da de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada 
dos documentos do Debenturista. RJ, 28/06/21. Pentágono S.A. DTVM.

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.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
NÃO-PADRONIZADOS TRATEX PRECATÓRIO III - CNPJ: 

09.443.633/0001-49 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os senhores 

quotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS TRATEX PRECATÓRIO III (“Fundo”) convocados 

para se reunirem em assembleia geral de quotistas, que se realizará através 

da manifestação de voto por escrito, no dia 08 (oito) de julho de 2022, em 

primeira convocação, às 16 (dezesseis) horas, a fim de deliberar sobre 

as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) a aprovação das 

contas e das Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) a aprovação das contas e 

das Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo 

em 31 de dezembro de 2021; (iii) a realização de 6ª Emissão de Cotas 

do Fundo, que serão distribuídas nos termos do inciso, sendo colocadas 

diretamente pelo Administrador junto aos atuais Cotistas do Fundo, com 

fito exclusivo de recompor as Reservas de Caixa do Fundo. Não havendo 

quorum para a realização da assembleia geral em primeira convocação, 

esta será realizada em 15 (quinze) de julho de 2022, no mesmo horário 

e local, valendo este Edital também como segunda convocação. Rio 

de Janeiro, 28 de junho de 2022. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  - Administradora do Fundo.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 006/CPL/2022 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
PROCESSO: 596/2022 REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL 
SAÚDE REALIZAÇÃO: 12/07/2022 HORA: 10:00 hs OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
PARCELADO E CONTÍNUO DE CORRELATOS, A PEDIDO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS, CONFORME 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, CONSIDERANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 (DOZE) MESES. O Edital com 
as especificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos 
interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Japeri, 
http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/home, ou, ainda, por meio 
da Comissão Permanente de Licitação/CPL – SEMUS, situada a Estrada 
Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 – Santa Inês – Engenheiro 
Pedreira – Japeri – RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente, 
exceto aos sábados, domingos e feriados. O requerimento será feito mediante 
preenchimento de formulário próprio da CPL/SEMUS. No ato de requerimento 
do Edital, os interessados deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual 
serão gravados o Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma 
a permitir somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 27 de junho de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da comissão provisória MARCO ANTONIO DA SILVA LES-
SA para fundação da ASSOCIAÇÃO– Auxioiadora ao Comércio de Nova 
Iguaçu,(AACNIG)EM FASE DE ORGANIZAÇÃO, convoca a todos os acio-
nistas fundadores para a Assembléia Geral de Fundação, a realizar-se no 
dia 03/07/2022 às 12h., na rua José Alexandre, nº.118 na cidade de Nova 
Iguaçú. - RJ, com a seguinte ordem do dia: a) discussão e aprovação do 
Estatuto Social; b) aprovação dos documentos inerentes à sua constitui-
ção; c) eleição do Conselho de Administração e fixação da remuneração 
dos administradores. Rio de Janeiro, 27 de junho de 2022

Presidente da Comissão Provisória

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, que, no 
dia 27 de julho de 2022 às 10h00min, no auditório do CLUBE DE ENGENHARIA, 
situado à Av. Rio Branco nº 124, 22º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizará 
o leilão APLDETRO01-22, na forma online e presencial, dos veículos apreen-
didos ou removidos a qualquer título, classificados como sucatas inservíveis e 
não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias 
a contar da data do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES nº 1537 
de 04 de agosto de 2020, tendo como leiloeiro o Sr. GEILSON ALMEIDA, de-
vidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 287. A cópia do edital poderá ser 
consultada através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.aplleiloes.com.br.

PERFORMANCE 24 DE MAIO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF:17.212.719/0001-99 - NIRE:33.2.0939102-0
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS

Redução do Capital Social para absorver o prejuízo acumulado, no montante 
de R$ 6.070.646,00 (seis milhões, setenta mil e seiscentos e quarenta e seis 
reais), passando de R$7.433.219,00 (sete milhões, quatrocentos e trinta e 
três mil e duzentos e dezenove reais) para R$1.362.573,00 (um milhão tre-
zentos e sessenta e dois mil e quinhentos e setenta e três reais). Redução do 
Capital Social por considerar excessivo no montante de R$1.120.700,00 (um 
milhão, cento e vinte mil e setecentos reais), passando de R$1.362.573,00 
(um milhão trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos e setenta e três reais) 
para R$241.873,00 (duzentos e quarenta e um mil e oitocentos e setenta e 
três reais). Rio de Janeiro, 28 de junho de 2022. Sócios: PERFORMANCE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PERFORMANCE INVESTI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS 3 S.A. 

PERFORMANCE VISCONDE DE SANTA ISABEL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF:18.754.542/0001-15 - NIRE:33.2.0957574-1
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS

Redução para absorver o prejuízo acumulado, no montante de 
R$10.366.868,00 (dez milhões, trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos 
e sessenta e oito reais), passando de R$19.619.141,00 (dezenove milhões 
seiscentos e dezenove mil, cento e quarenta e um reais) para R$9.252.273,00 
(nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e três 
reais). Redução do capital da Sociedade, por considerar excessivo no mon-
tante de R$4.554.600,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e quatro 
mil e seiscentos reais), passando o capital social de R$9.252.273,00 para 
R$4.697.673,00. Rio de Janeiro, 28 de junho de 2022. Sócios: PERFOR-
MANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PERFORMANCE 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 3 S.A.

PERFORMANCE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 3 S.A.
CNPJ nº 18.109.544/0001-51–NIRE 33.3.0031023-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE 
JUNHO DE 2022: Redução do capital social mediante absorção dos prejuízos 
acumulados no valor de R$1.987.147,00 (um milhão novecentos e oitenta e 
sete mil, cento e quarenta e sete reais), passando de R$25.286.746,00 (vinte 
e cinco milhões duzentos e oitenta e seis mil reais e setecentos e quarenta e 
seis reais) para R$23.299.599,00 (vinte e três milhões, duzentos e noventa e 
nove mil e quinhentos e noventa e nove reais). Redução do capital social da 
Sociedade por considerar excessivo no montante de R$9.500.000,00 (nove 
milhões e quinhentos mil reais), passando de R$23.299.599,00 (vinte e três 
milhões, duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e noventa e nove reais) 
para R$ 13.799.599,00 (treze milhões setecentos e noventa e nove mil e 
quinhentos e noventa e nove reais). Presidente: Luis Oswaldo Lopes Leite 
Secretário: Renato Clark Leite. Acionista: Fundo de Investimento em Partici-
pações Votorantim Performance Investimentos Imobiliários.

União ganha R$ 1,23 bi 
da  PPSA no semestre

Aneel prevê até R$ 15,3  
bi em leilão de 13 lotes 

SP: cesta básica custa mais 
que um salário mínimo

No último 31 de 
maio, o preço 
médio da cesta 

básica atingiu R$ 1.226,12 
na capital paulista. O va-
lor representa aumento de 
1,36% em relação a 29 de 
abril (R$ 1.209,71), segundo 
dados do Núcleo de Inteli-
gência e Pesquisas do Pro-
con-SP, em convênio com o 
Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
Com isso, o preço ultrapas-
sou o salário mínimo, que é 
de R$ 1.212.

Professores do curso 
de Economia da Pontifí-
cia Universidade Católica 
do Paraná (PUC-PR) cria-
ram o índice de inflação 
da cesta básica, publicado 
mensalmente a partir de 
outubro de 2021. O indi-
cador leva em considera-
ção apenas a inflação dos 
produtos da cesta básica. 
“O indicador é calculado 
com base nos 13 produtos 
de alimentação definidos 
pelo Decreto-Lei n° 399, 
de 30 de abril de 1938, 
que regulamentou o salá-
rio mínimo no Brasil e que 

continua em vigência”, diz 
o economista Jackson Bit-
tencourt, coordenador do 
curso.

Para o cálculo, foram 
utilizados como base de 
ponderação as despesas de 
consumo das famílias resi-
dentes nas áreas urbanas, 
com rendimentos entre um 
e 40 salários mínimos, qual-
quer que seja a fonte de ren-
dimentos, obtidos a partir 
da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) do IBGE 
de 2017-2018.

Em maio, a cesta bási-
ca Brasil registrou queda 
de 0,71%. Nos primeiros 
cinco meses do ano, a ces-
ta básica subiu 16,43%. 
Comparativamente aos 
índices de inflação, nos 
últimos 12 meses, o IPCA 
Nacional subiu 11,73%, 
contra 26,75% da cesta 
básica Brasil.

“Sem dúvida a inflação 
afeta muito mais as pessoas 
de rendimentos mais baixos, 
mas na atual conjuntura ela 
tornou os preços dos itens 
da cesta básica inacessíveis 
para muitos brasileiros”, 
conclui o professor.

Nos seis primeiros 
meses deste ano, 
a Pré-Sal Petróleo 

(PPSA) arrecadou R$ 1,23 
bilhão com a comercializa-
ção da parcela de petróleo e 
gás de direito da União em 
contratos de partilha de pro-
dução. Segundo informou a 
empresa, nesta segunda-feira, 
no Rio de Janeiro, o montan-
te é recorde desde a sua cria-
ção e supera em 1% o valor 
arrecadado no ano passado 
(R$ 1,22 bilhão).

Criada em novembro de 
2013, a Pré-Sal Petróleo 
atua na gestão dos contra-
tos de partilha de produção, 
gestão da comercialização 
de petróleo e gás natural e a 
representação da União nos 
acordos de unitização ou 
individualização.

No primeiro semestre de 
2022, foi comercializado o 
petróleo dos contratos dos 
campos de pré-sal de Me-
ro, Tupi e Sapinhoá para a 
Petrobras, que arrematou as 
cargas em leilão realizado 
na B3, Bolsa de Valores. Es-
ses campos ficam na Bacia 
de Santos (SP).

Segundo a Agência Bra-
sil, até o fim do ano, está 

prevista a comercialização 
de 19 cargas de 500 mil bar-
ris de petróleo cada. Desse 
total, sete cargas já foram 
entregues. Entre janeiro e 
junho, também foi comer-
cializado o gás natural dos 
contratos dos campos de 
pré-sal de Búzios, Sapinhoá 
e Tupi.

Na avaliação da PPSA, o 
resultado obtido no primei-
ro semestre deste ano con-
firma o crescimento espera-
do para a receita da União 
com a comercialização de 
sua parcela nos contratos 
de partilha de produção 
de petróleo. Até dezembro 
próximo, a expectativa é 
que a arrecadação alcance 
perto de R$ 4 bilhões. Os 
recursos são destinados ao 
Tesouro Nacional.

Desde 2013, a PPSA já 
arrecadou R$ 5,21 bilhões 
para a União, dos quais R$ 
3,9 bilhões resultaram da 
comercialização e R$ 1,3 
bilhão da Equalização de 
Gastos e Volumes (EGV), 
acerto financeiro decorren-
te dos Acordos de Indivi-
dualização da Produção de 
Sapinhoá, Tupi e Tartaruga 
Verde.

A Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(Aneel) vai leiloar 

na próxima nestaquinta-
feira (30) 13 lotes de linhas 
de transmissão de energia. 
As empresas que obtiverem 
a concessão ficarão respon-
sáveis por construir, operar 
e manter as linhas, que so-
mam um total de 5.425 qui-
lômetros e uma capacidade 
de 6.180 mega-volt-ampè-
res (MVA).

O leilão vai ocorrer às 10h, 
na sede da B3, em São Paulo. 
Os contratos de concessão 
estão previstos para ser assi-
nados em 30 de setembro, e 
as empresas vencedoras terão 
prazos de 42 a 60 meses para 
iniciar a operação comercial 
das linhas de transmissão. A 
Aneel prevê que os contratos 
de concessão gerem R$ 15,3 
bilhões em investimentos, 
gerando de 31.697 empregos 
diretos.

Os lotes dos empreendi-
mentos estão localizados em 
13 estados: Acre, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Espírito 
Santo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Rondônia, Santa Catari-
na, São Paulo e Sergipe.

O lote de maior exten-
são e que deve gerar mais 
empregos é o de número 
2, que corta os estados de 
Minas Gerais e São Paulo 
em um percurso de 1,7 mil 
quilômetros. O lote tem fi-
nalidade de expandir a ca-
pacidade de transmissão da 
região Norte de Minas Ge-
rais e, se concretizado, deve 
empregar 9,8 mil pessoas.

Segundo a Agência Brasil, 
a disputa dos lances se dará 
pelo valor de Receita Anual 
Permitida (RAP). Quando 
houver mais de uma propos-
ta pelo mesmo lote, vencerá 
a que propuser o menor va-
lor anual de receita. Os pro-
ponentes deverão depositar 
para a Aneel uma garantia de 
proposta no valor de 1% do 
investimento estimado, com 
prazo de validade igual ou su-
perior a 120 dias após o leilão 
e renovável por mais 60 dias.

Para a assinatura do con-
trato de concessão, o pro-
ponente vencedor deverá 
substituir a garantia anterior 
por uma correspondente a 
5%, 7,5% ou 10% do valor 
do investimento previsto, a 
depender do deságio ofere-
cido no leilão.
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Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Es-
pécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos, da Eneva S.A.. Ficam convocados os senhores titula-
res das debêntures em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) da 3ª 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restri-
tos, da Eneva S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Cia.”, respectivamente), 
emitidas nos termos da “Escritura Particular da 3ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.”, 
celebrada em 11/12/19, entre a Cia. e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditada em 19/12/19 (“Escritura de 
Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamente) para se reunirem em pri-
meira convocação, no dia 02/08/22, às 15h, em AGD, a ser realizada de 
modo exclusivamente digital, sem prejuízo da possibilidade de adoção de 
instrução de voto a distância previamente à realização da AGD, através da 
plataforma “Zoom” nos termos do art. 71, § 2º, da Resolução da CVM 81, de 
29/03/22 (“Resolução CVM 81”), para deliberar sobre as seguintes Ordens 
Do Dia: (1) Nos termos das Cláusulas 10.4.1 e 10.4.3. da Escritura de Emis-
são, pedido da Cia., aos Debenturistas, para: (a) consentimento prévio para 
ajuste na definição de EBITDA (conforme definido na Cláusula 7.2.1 da Es-
critura de Emissão) para fins de apuração do Índice Financeiro (conforme 
definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão), nos termos 
descritos na proposta da Administração, disponível nas respectivas páginas 
do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br), da Cia. (ht-
tps://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://
www.gov.br/cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); (b) consentimento 
prévio para perdão temporário (waiver) para a não caracterização de Even-
to de Inadimplemento (conforme definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escri-
tura de Emissão) em caso de descumprimento do Índice Financeiro para os 
períodos de 30/06/22 até 30/06/24, desde que o Índice Financeiro apurado 
nos referidos períodos não ultrapasse os valores máximos descritos na Pro-
posta da Administração, e observado o pagamento de prêmio extraordinário 
pela Companhia aos Debenturistas, equivalente a 0,125% flat, incidente 
sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, que será devido a cada trimestre em que o Índice Financeiro 
seja superior a 4,50x, mas inferior ao Índice Financeiro máximo aprovado; e 
(c) consentimento prévio para realização de qualquer uma das seguintes 
operações, e independentemente de quais sejam as contrapartes da Cia. 
na referida operação: (1) cisão da Cia., em que a parcela cindida contenha 
exclusivamente Ativos de Carvão; (2) cisão da Cia., em que a parcela cindi-
da contenha exclusivamente participações societárias em sociedades con-
troladas da Emissora cuja principal atividade (direta ou indireta, por meio de 
outros veículos) seja relacionada a Ativos de Carvão; (3) fusão, incorpora-
ção ou incorporação de ações, por qualquer sociedade terceira que não 
seja parte do grupo econômico da Cia., de controladas da Cia. cuja principal 
atividade (direta ou indireta, por meio de outros veículos) seja exclusiva-
mente relacionada a Ativos de Carvão (em conjunto, “Reorganizações So-
cietárias Permitidas - Carvão”); ou (4) redução do capital social da Cia., re-
alizada exclusivamente em decorrência de uma Reorganização Societária 
Permitida – Carvão, de forma que fiquem desde já expressamente aprova-
das a realização de qualquer Reorganização Societária Permitida – Carvão 
ou redução de capital realizada exclusivamente em decorrência de uma 
Reorganização Societária Permitida – Carvão. (2) autorização para o Agen-
te Fiduciário praticar, em conjunto com a Cia., todos os demais atos even-
tualmente necessários de forma a refletir as deliberações tomadas de acor-
do com o item (1) acima; e (3) ratificação dos atos eventualmente já pratica-
dos pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Cia. e/ou demais represen-
tantes legais da Cia., em consonância com as matérias acima. Informações 
Gerais: Os Debenturistas interessados em participar da AGD por meio da 
plataforma “Zoom” deverão solicitar o cadastro para a Companhia com có-
pia para o Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos assembleia.
terceiraemissao@eneva.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
preferencialmente em até 2 dias antes da data de realização da AGD, ma-
nifestando seu interesse em participar da AGD e solicitando o link de aces-
so ao sistema (“Cadastro”). A solicitação de Cadastro deverá (i) conter a 
identificação do Debenturista e, se for o caso, de seu representante legal 
que comparecerá à AGD, incluindo seus (a) nomes completos, (b) números 
do CPF ou CNPJ, conforme o caso, (c) telefone, (d) endereço de e-mail do 
solicitante; e (ii) ser acompanhada dos documentos necessários para parti-
cipação na AGD, conforme detalhado abaixo. Nos termos do art. 71 da Re-
solução CVM 81, além da participação e do voto à distância durante a AGD, 
por meio da plataforma “Zoom”, também será admitido o preenchimento e 
envio de instrução de voto à distância, conforme modelo disponibilizado 
pela Cia. no seu website https://ri.eneva.com.br e atendidos os requisitos 
apontados no referido modelo (sendo admitida a assinatura digital), o qual 
deverá ser enviado à Cia. e ao Agente Fiduciário, para os endereços eletrô-
nicos assembleia.terceiraemissao@eneva.com.br e assembleias@penta-
gonotrustee.com.br, preferencialmente, até 2 dias antes da realização da 
Assembleia. Nos termos do art. 126 e 71 da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), para participar da AGD ou enviar instrução de voto os De-
benturistas deverão encaminhar à Cia. e ao Agente Fiduciário (i) cópia do 
documento de identidade do debenturista, representante legal ou procura-
dor RG, CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conse-
lhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Admi-
nistração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) comprovan-
te atualizado da titularidade das Debêntures, expedido pela instituição escri-
turadora, o qual recomenda-se tenha sido expedido, no máximo, 5 dias an-
tes da data da realização da AGD; e (iii) caso o Debenturista seja represen-
tado por um procurador, procuração com poderes específicos para sua re-
presentação na AGD ou instrução de voto. O representante do Debenturista 
pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia dos seguintes documentos, 
devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas ou Junta Comercial competente, conforme o caso): (a) contrato ou 
estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) 
comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou 
(b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o Debenturista pes-
soa jurídica, sendo admitida a assinatura digital. Com relação aos fundos de 
investimento, a representação dos cotistas na AGD caberá à instituição ad-
ministradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. 
Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além 
dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou 
à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, devi-
damente registrado no órgão competente. Para participação por meio de 
procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realiza-
da há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A.. Em 
cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406, de 10/01/02, 
conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do 
lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorga-
do, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes 
conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante, ou com as-
sinatura digital. Validada a sua condição e a regularidade dos documentos 
pela Cia. após o Cadastro, o Debenturista receberá, até 24h antes da AGD, 
as instruções para acesso à plataforma “Zoom”. Caso determinado Deben-
turista não receba as instruções de acesso com até 24 horas de antecedên-
cia do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com a Compa-
nhia, por meio do e-mail assembleia.terceiraemissao@eneva.com.br, com 
até 4h de antecedência do horário de início da AGD, para que seja prestado 
o suporte necessário. A administração da Cia. reitera aos Senhores Deben-
turistas que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, 
uma vez que essa será realizada exclusivamente de modo digital. Na data 
da AGD, o link de acesso à plataforma “Zoom” estará disponível a partir de 
15 minutos de antecedência e até 10 minutos após o horário de início da 
AGD, sendo que o registro da presença somente se dará conforme instru-
ções e nos horários aqui indicados. Após 10 minutos do início da AGD, não 
será possível o ingresso do Debenturista na AGD, independentemente da 
realização do cadastro prévio. Assim, a Cia. recomenda que os Debenturis-
tas acessem a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 
15 minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na AGD de-
verão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de videoconferência, 
conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da 
AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para 
acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como 
visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela 
mesa durante a AGD, sem a possibilidade de manifestação. A Cia. ressalta 
que será de responsabilidade exclusiva do Debenturista assegurar a com-
patibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital e 
com o acesso à videoconferência. A Cia. não se responsabilizará por quais-
quer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de uti-
lização da plataforma digital que não estejam sob controle da Cia.. Ressal-
ta-se que os Debenturistas poderão participar da AGD ainda que não reali-
zem o cadastro prévio acima referido, bastando apresentarem os documen-
tos em até 60 minutos antes do início da AGD, conforme art. 72, § 2º, da 
Resolução CVM 81. Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de 
voto, e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para par-
ticipação digital da AGD, sendo sua participação e voto computados de for-
ma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma 
prévia pelo Debenturista ou por seu representante legal com a posterior 
participação na Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, 
manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da Assem-
bleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, con-
forme disposto no art. 71, §4º, II da Resolução CVM 81. Este Edital se en-
contra disponível nas respectivas páginas do Agente Fiduciário (https://
www.pentagonotrustee.com.br/), da Cia. (https://ri.eneva.com.br/) e da 
CVM na rede mundial de computadores (https://www.gov.br/cvm/pt-br). To-
dos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente 
aqui definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura 
de Emissão. RJ, 28/06/22. Marcelo Habibe - Diretor Financeiro e de Rela-
ções com Investidores.
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Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 6ª 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Es-
pécie Quirografária, em duas Séries, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos, da Eneva S.A. Ficam convocados os Srs. titulares das 
debêntures da primeira série em circulação e das debêntures da segunda 
série em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) da 6ª emissão de debên-
tures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 
duas séries, para distribuição pública com esforços restritos, da Eneva S.A. 
(“Emissão”, “Debêntures” e “Cia.”, respectivamente), ambas as séries emi-
tidas nos termos da “Escritura Particular da 6ª Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Sé-
ries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.”, ce-
lebrada em 20/08/20, entre a Cia. e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títu-
los e Valores Mobiliários, conforme aditada em 17/09/20 (“Escritura de 
Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamente) para se reunirem em pri-
meira convocação, separadamente entre as respectivas séries, nos termos 
da alínea “a” da cláusula 10.1.1. da Escritura de Emissão, no dia 25/07/22, 
às 15h, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada de 
modo exclusivamente digital, sem prejuízo da possibilidade de adoção de 
instrução de voto a distância previamente à realização da AGD, através da 
plataforma “Zoom” nos termos do art. 71, §2º, da Resolução da CVM nº 
81/22 (“Resolução CVM 81”), para deliberar sobre as seguintes Ordens do 
Dia: (1) Nos termos das Cláusulas 10.4.1 e 10.4.4. da Escritura de Emissão, 
pedido da Cia., aos Debenturistas, para: a) consentimento prévio para ajus-
te na definição de EBITDA (conforme definido na Cláusula 7.2.1 da Escritu-
ra de Emissão) para fins de apuração do Índice Financeiro (conforme defi-
nido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão), nos termos descri-
tos na proposta da Administração, disponível nas respectivas páginas do 
Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br), da Cia. (https://
ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://www.
gov.br/cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); b) consentimento prévio 
para perdão temporário (waiver) para a não caracterização de Evento de 
Inadimplemento (conforme definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura 
de Emissão) em caso de descumprimento do Índice Financeiro para os pe-
ríodos de 30/06/22 até 30/06/24, desde que o Índice Financeiro apurado 
nos referidos períodos não ultrapasse os valores máximos descritos na Pro-
posta da Administração, e observado o pagamento de prêmio extraordinário 
pela Cia. aos Debenturistas, equivalente a 0,125% flat, incidente sobre o 
Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res, que será devido a cada trimestre em que o Índice Financeiro seja supe-
rior a 4,50x, mas inferior ao Índice Financeiro máximo aprovado; e c) con-
sentimento prévio para realização de qualquer uma das seguintes opera-
ções, e independentemente de quais sejam as contrapartes da Cia. na refe-
rida operação: (1) cisão da Cia., em que a parcela cindida contenha exclu-
sivamente Ativos de Carvão; (2) cisão da Cia., em que a parcela cindida 
contenha exclusivamente participações societárias em sociedades contro-
ladas da Emissora cuja principal atividade (direta ou indireta, por meio de 
outros veículos) seja relacionada a Ativos de Carvão; (3) fusão, incorpora-
ção ou incorporação de ações, por qualquer sociedade terceira que não 
seja parte do grupo econômico da Cia., de controladas da Cia. cuja principal 
atividade (direta ou indireta, por meio de outros veículos) seja exclusiva-
mente relacionada a Ativos de Carvão (em conjunto, “Reorganizações So-
cietárias Permitidas - Carvão”); ou (4) redução do capital social da Cia., re-
alizada exclusivamente em decorrência de uma Reorganização Societária 
Permitida - Carvão, de forma que fiquem desde já expressamente aprova-
das a realização de qualquer Reorganização Societária Permitida - Carvão 
ou redução de capital realizada exclusivamente em decorrência de uma 
Reorganização Societária Permitida - Carvão. (2) autorização para o Agen-
te Fiduciário praticar, em conjunto com a Cia., todos os demais atos even-
tualmente necessários de forma a refletir as deliberações tomadas de acor-
do com o item (1) acima; e (3) ratificação dos atos eventualmente já pratica-
dos pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Cia. e/ou demais represen-
tantes legais da Cia., em consonância com as matérias acima. Informações 
Gerais: Os Debenturistas interessados em participar da AGD por meio da 
plataforma “Zoom” deverão solicitar o cadastro para a Cia. com cópia para 
o Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos assembleia.sextaemis-
sao@eneva.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferen-
cialmente em até 2 dias antes da data de realização da AGD, manifestando 
seu interesse em participar da AGD e solicitando o link de acesso ao siste-
ma (“Cadastro”). A solicitação de Cadastro deverá (i) conter a identificação 
do Debenturista e, se for o caso, de seu representante legal que compare-
cerá à AGD, incluindo seus a) nomes completos, b) números do CPF ou 
CNPJ, conforme o caso, c) telefone, d) endereço de e-mail do solicitante; e 
(ii) ser acompanhada dos documentos necessários para participação na 
AGD, conforme detalhado abaixo. Nos termos do Art. 71 da Resolução 
CVM 81, além da participação e do voto à distância durante a AGD, por 
meio da plataforma “Zoom”, também será admitido o preenchimento e envio 
de instrução de voto à distância, conforme modelo disponibilizado pela Cia. 
no seu website https://ri.eneva.com.br e atendidos os requisitos apontados 
no referido modelo (sendo admitida a assinatura digital), o qual deverá ser 
enviado à Cia. e ao Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos as-
sembleia.sextaemissao@eneva.com.br e assembleias@pentagonotrustee.
com.br, preferencialmente, até 2 dias antes da realização da Assembleia. 
Nos termos do Art. 126 e 71 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), para participar da AGD ou enviar instrução de voto os Debenturistas 
deverão encaminhar à Cia. e ao Agente Fiduciário (i) cópia do documento 
de identidade do debenturista, representante legal ou procurador (RG, 
CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profis-
sionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração 
Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) comprovante atualiza-
do da titularidade das Debêntures, expedido pela instituição escrituradora, 
o qual recomenda-se tenha sido expedido, no máximo, 5 dias antes da data 
da realização da AGD; e (iii) caso o Debenturista seja representado por um 
procurador, procuração com poderes específicos para sua representação 
na AGD ou instrução de voto. O representante do Debenturista pessoa jurí-
dica deverá apresentar, ainda, cópia dos seguintes documentos, devida-
mente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídi-
cas ou Junta Comercial competente, conforme o caso): a) contrato ou esta-
tuto social; e b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) compa-
recer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) 
assinar procuração para que terceiro represente o Debenturista pessoa ju-
rídica, sendo admitida a assinatura digital. Com relação aos fundos de in-
vestimento, a representação dos cotistas na AGD caberá à instituição admi-
nistradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nes-
se caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos 
documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à 
administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, devida-
mente registrado no órgão competente. Para participação por meio de pro-
curador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada 
há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, §1º da Lei das S.A. Em cumpri-
mento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406/2002, conforme alte-
rada (“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde 
foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e 
objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, 
contendo o reconhecimento da firma do outorgante, ou com assinatura digi-
tal. Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Cia. 
após o Cadastro, o Debenturista receberá, até 24 horas antes da AGD, as 
instruções para acesso à plataforma “Zoom”. Caso determinado Debentu-
rista não receba as instruções de acesso com até 24 horas de antecedência 
do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com a Cia., por meio 
do e-mail assembleia.sextaemissao@eneva.com.br, com até 4 horas de 
antecedência do horário de início da AGD, para que seja prestado o suporte 
necessário. A administração da Cia. reitera aos Srs. Debenturistas que não 
haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, uma vez que 
essa será realizada exclusivamente de modo digital. Na data da AGD, o link 
de acesso à plataforma “Zoom” estará disponível a partir de 15 minutos de 
antecedência e até 10 minutos após o horário de início da AGD, sendo que 
o registro da presença somente se dará conforme instruções e nos horários 
aqui indicados. Após 10 minutos do início da AGD, não será possível o in-
gresso do Debenturista na AGD, independentemente da realização do ca-
dastro prévio. Assim, a Cia. recomenda que os Debenturistas acessem a 
plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 minutos de 
antecedência. Eventuais manifestações de voto na AGD deverão ser feitas 
exclusivamente por meio do sistema de videoconferência, conforme instru-
ções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da AGD. Dessa 
maneira, o sistema de videoconferência será reservado para acompanha-
mento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como visualização 
de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a 
AGD, sem a possibilidade de manifestação. A Cia. ressalta que será de 
responsabilidade exclusiva do Debenturista assegurar a compatibilidade de 
seus equipamentos com a utilização da plataforma digital e com o acesso à 
videoconferência. A Cia. não se responsabilizará por quaisquer dificuldades 
de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da platafor-
ma digital que não estejam sob controle da Cia. Ressalta-se que os Deben-
turistas poderão participar da AGD ainda que não realizem o cadastro pré-
vio acima referido, bastando apresentarem os documentos em até 60 minu-
tos antes do início da AGD, conforme art. 72, §2º, da Resolução CVM 81. 
Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto, e esta for con-
siderada válida, não precisarão acessar o link para participação digital da 
AGD, sendo sua participação e voto computados de forma automática. Con-
tudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo Debentu-
rista ou por seu representante legal com a posterior participação na Assem-
bleia através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto 
deste debenturista no ato de realização da Assembleia, será desconsidera-
da a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no Art. 71, 
§4º, II da Resolução CVM 81. Este Edital se encontra disponível nas res-
pectivas páginas do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.
br/), da Cia. (https://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de compu-
tadores (https://www.gov.br/cvm/pt-br). Todos os termos aqui iniciados em 
letras maiúsculas e não expressamente aqui definidos terão os mesmos 
significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão. RJ, 28/06/22. 
Marcelo Habibe - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

ENEVA S.A.  
CNPJ/ME: 04.423.567/0001-21

NIRE 3330028402-8

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas  
da 5ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Eneva S.A.: Ficam convocados os Srs. titu-
lares das debêntures em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) da 5ª 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restri-
tos, da Eneva S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Cia.”, respectivamente), 
emitidas nos termos da “Escritura Particular da 5ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.”, 
celebrada em 25/06/20, entre a Cia. e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditada em 26/06/20 e em 3/07/20 
(“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamente) para se 
reunirem em primeira convocação, no dia 22/07/22, às 15h, em Assembleia 
Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada de modo exclusivamente 
digital, sem prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto a 
distância previamente à realização da AGD, através da plataforma “Zoom” 
nos termos do art. 71, § 2º, da Resolução da CVM nº 81, de 29/03/22 (“Re-
solução CVM 81”), para deliberar sobre as seguintes Ordens do Dia: (1) 
Nos termos das Cláusulas 10.4.1 e 10.4.3. da Escritura de Emissão, pedido 
da Cia., aos Debenturistas, para: a) consentimento prévio para ajuste na 
definição de EBITDA (conforme definido na Cláusula 7.2.1 da Escritura de 
Emissão) para fins de apuração do Índice Financeiro (conforme definido na 
Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão), nos termos descritos na 
proposta da Administração, disponível nas respectivas páginas do Agente 
Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br), da Cia. (https://ri.eneva.
com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://www.gov.br/
cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); b) consentimento prévio para per-
dão temporário (waiver) para a não caracterização de Evento de Inadimple-
mento (conforme definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão) 
em caso de descumprimento do Índice Financeiro para os períodos de 
30/06/22 até 30/06/24, desde que o Índice Financeiro apurado nos referidos 
períodos não ultrapasse os valores máximos descritos na Proposta da Ad-
ministração, e observado o pagamento de prêmio extraordinário pela Cia. 
aos Debenturistas, equivalente a 0,125% flat, incidente sobre o Valor No-
minal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, que 
será devido a cada trimestre em que o Índice Financeiro seja superior a 
4,50x, mas inferior ao Índice Financeiro máximo aprovado; e c) consenti-
mento prévio para realização de qualquer uma das seguintes operações, e 
independentemente de quais sejam as contrapartes da Cia. na referida 
operação: (1) cisão da Cia., em que a parcela cindida contenha exclusiva-
mente Ativos de Carvão; (2) cisão da Cia., em que a parcela cindida conte-
nha exclusivamente participações societárias em sociedades controladas 
da Emissora cuja principal atividade (direta ou indireta, por meio de outros 
veículos) seja relacionada a Ativos de Carvão; (3) fusão, incorporação ou 
incorporação de ações, por qualquer sociedade terceira que não seja parte 
do grupo econômico da Cia., de controladas da Cia. cuja principal atividade 
(direta ou indireta, por meio de outros veículos) seja exclusivamente rela-
cionada a Ativos de Carvão (em conjunto, “Reorganizações Societárias 
Permitidas - Carvão”); ou (4) redução do capital social da Cia., realizada 
exclusivamente em decorrência de uma Reorganização Societária Permiti-
da - Carvão, de forma que fiquem desde já expressamente aprovadas a 
realização de qualquer Reorganização Societária Permitida – Carvão ou 
redução de capital realizada exclusivamente em decorrência de uma Reor-
ganização Societária Permitida - Carvão. (2) autorização para o Agente 
Fiduciário praticar, em conjunto com a Cia., todos os demais atos eventu-
almente necessários de forma a refletir as deliberações tomadas de acordo 
com o item (1) acima; e (3) ratificação dos atos eventualmente já praticados 
pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Cia. e/ou demais representan-
tes legais da Cia., em consonância com as matérias acima. Informações 
Gerais: Os Debenturistas interessados em participar da AGD por meio da 
plataforma “Zoom” deverão solicitar o cadastro para a Cia. com cópia para 
o Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos assembleia.quintaemis-
sao@eneva.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferen-
cialmente em até 2 dias antes da data de realização da AGD, manifestando 
seu interesse em participar da AGD e solicitando o link de acesso ao siste-
ma (“Cadastro”). A solicitação de Cadastro deverá (i) conter a identificação 
do Debenturista e, se for o caso, de seu representante legal que compare-
cerá à AGD, incluindo seus a) nomes completos, b) números do CPF ou 
CNPJ, conforme o caso, c) telefone, d) endereço de e-mail do solicitante; e 
(ii) ser acompanhada dos documentos necessários para participação na 
AGD, conforme detalhado abaixo. Nos termos do Art. 71 da Resolução 
CVM 81, além da participação e do voto à distância durante a AGD, por 
meio da plataforma “Zoom”, também será admitido o preenchimento e en-
vio de instrução de voto à distância, conforme modelo disponibilizado pela 
Cia. no seu website https://ri.eneva.com.br e atendidos os requisitos apon-
tados no referido modelo (sendo admitida a assinatura digital), o qual deve-
rá ser enviado à Cia. e ao Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos 
assembleia.quintaemissao@eneva.com.br e assembleias@pentagono-
trustee.com.br, preferencialmente, até 2 dias antes da realização da As-
sembleia. Nos termos do Art. 126 e 71 da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), para participar da AGD ou enviar instrução de voto os 
Debenturistas deverão encaminhar à Cia. e ao Agente Fiduciário (i) cópia 
do documento de identidade do debenturista, representante legal ou RG, 
CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos pro-
fissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração 
Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) comprovante atuali-
zado da titularidade das Debêntures, expedido pela instituição escriturado-
ra, o qual recomenda-se tenha sido expedido, no máximo, 5 dias antes da 
data da realização da AGD; e (iii) caso o Debenturista seja representado 
por um procurador, procuração com poderes específicos para sua repre-
sentação na AGD ou instrução de voto. O representante do Debenturista 
pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia dos seguintes documen-
tos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pes-
soas Jurídicas ou Junta Comercial competente, conforme o caso): a) con-
trato ou estatuto social; e b) ato societário de eleição do administrador que 
(b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídi-
ca, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o Debenturista 
pessoa jurídica, sendo admitida a assinatura digital. Com relação aos fun-
dos de investimento, a representação dos cotistas na AGD caberá à insti-
tuição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do 
fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fun-
do, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à 
gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do 
fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação por 
meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter 
sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, §1º da Lei das 
S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406, de 
10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter 
indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante 
e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão 
dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgan-
te, ou com assinatura digital. Validada a sua condição e a regularidade dos 
documentos pela Cia. após o Cadastro, o Debenturista receberá, até 24 
horas antes da AGD, as instruções para acesso à plataforma “Zoom”. Caso 
determinado Debenturista não receba as instruções de acesso com até 24 
horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em con-
tato com a Cia., por meio do e-mail assembleia.quintaemissao@eneva.
com.br, com até 4 horas de antecedência do horário de início da AGD, para 
que seja prestado o suporte necessário. A administração da Cia. reitera 
aos Srs. Debenturistas que não haverá a possibilidade de comparecer fisi-
camente à AGD, uma vez que essa será realizada exclusivamente de 
modo digital. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma “Zoom” estará 
disponível a partir de 15 minutos de antecedência e até 10 minutos após o 
horário de início da AGD, sendo que o registro da presença somente se 
dará conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 10 minutos 
do início da AGD, não será possível o ingresso do Debenturista na AGD, 
independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Cia. reco-
menda que os Debenturistas acessem a plataforma digital para participa-
ção da AGD com pelo menos 15 minutos de antecedência. Eventuais ma-
nifestações de voto na AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do 
sistema de videoconferência, conforme instruções detalhadas a serem 
prestadas pela mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de vide-
oconferência será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao 
vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos 
que sejam compartilhados pela mesa durante a AGD, sem a possibilidade 
de manifestação. A Cia. ressalta que será de responsabilidade exclusiva 
do Debenturista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a 
utilização da plataforma digital e com o acesso à videoconferência. A Cia. 
não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de 
manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não este-
jam sob controle da Cia.  Ressalta-se que os Debenturistas poderão parti-
cipar da AGD ainda que não realizem o cadastro prévio acima referido, 
bastando apresentarem os documentos em até 60 minutos antes do início 
da AGD, conforme art. 72, §2º, da Resolução CVM 81. Os Debenturistas 
que fizerem o envio da instrução de voto, e esta for considerada válida, não 
precisarão acessar o link para participação digital da AGD, sendo sua par-
ticipação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de 
envio da instrução de voto de forma prévia pelo Debenturista ou por seu 
representante legal com a posterior participação na Assembleia através de 
acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturis-
ta no ato de realização da Assembleia, será desconsiderada a instrução de 
voto anteriormente enviada, conforme disposto no Art. 71, §4º, II da Reso-
lução CVM 81. Este Edital se encontra disponível nas respectivas páginas 
do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br/), da Cia. (ht-
tps://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://
www.gov.br/cvm/pt-br). Todos os termos aqui iniciados em letras maiúscu-
las e não expressamente aqui definidos terão os mesmos significados a 
eles atribuídos na Escritura de Emissão. RJ, 28/06/22. Marcelo Habibe - 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
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Empreender nas redes sociais
Economista usa experiência de alto executivo para ser CEO de sua empresa

Regina Teixeira 
- Especial para o 
Monitor Mercantil 

O desejo de torna-
se empreendedor 
nas mídias sociais 

levou o economista Andrey 
Nousi, a deixar um cargo de 
8 anos como vice-presiden-
te do JP Morgan na Suíça 
(um dos 4 maiores bancos 
dos EUA), e fundar a Nousi 
Finance, empresa de edu-
cação e consultoria finan-
ceira por onde já passaram 
mais de 15 mil alunos em 
apenas três anos. “O mer-
cado financeiro é o único 
lugar onde os retornos são 
proporcionais ao conheci-
mento adquirido”, destaca 
uma mensagem no site da 
empresa. 

O economista contou 
à reportagem do Monitor 
Mercantil que a pandemia, 
felizmente, não afetou os 
seus projetos. “A fragilidade 
do Brasil nos últimos dois 
anos foi até um propulsor 
para o crescimento da em-
presa”, contou. Sobre a re-
alidade do país, ele diz que 
o empreendedor brasileiro 

paga um alto preço nesses 
tempos de Selic em eleva-
ção (a taxa de juros está em 
13,25% ao ano). “Porém, 
se as taxas estivessem mais 
baixas o dólar estaria em ní-
veis ainda mais galopantes”, 
acredita ele. 

Aos 35 anos, nascido 
no Ceará, Nousi saiu do 
Brasil aos 18 anos para es-
tudar inglês nos EUA, em 
Tampa, na Flórida. Por lá, 
o CEO trabalhou até la-
vando privadas. Estudou 
graduação na Aalto Uni-
versity, na Finlândia, on-
de trabalhou para em um 
programa de incentivo do 
governo do país ganhando 
3 euros por dia.

Depois da graduação, 
fez mestrado na Rotterdam 
School of  Management, 
Erasmus University. Depois 
disso, participou da exigen-
te seleção para integrar o 
JP Morgan na Suíça como 
analista. Após 3 anos no 
cargo foi promovido a vice-
presidente.

Em 2019, a vontade de 
atuar no universo das redes 
sociais e trabalhar com edu-
cação financeira o levou a 

condição atual de produzir 
conteúdo usando a experi-
ência que adquiriu em 12 
anos no mercado financei-
ro internacional fazendo a 
gestão de grandes fortunas. 
Veja abaixo a entrevista 
completa.

O que destacaria como 
o maior aprendizado no 
JP Morgan?

- São muitos. Estar ro-
deado de pessoas gabari-
tadas foi sempre um in-
centivo de fazer o melhor 
também nos momentos 
difíceis. Quando você co-
loca o interesse do seu 
cliente acima de tudo cria 
uma relação de confiança, 
que serve para um período 
de longo prazo. Ser trans-
parente é mostrar as opor-
tunidades e riscos.

O que o fez mudar o 
radar profissional? 

- Depois de algum tempo 
eu queria fazer algo diferen-
te e que pudesse atingir um 
número maior de pessoas. 
As mídias sociais foram es-
se caminho. Um projeto pa-
ra impactar centenas de mi-
lhares e milhões de pessoas 
e transformá-las em investi-

dores. O conhecimento de 
que com o marketing digital 
eu poderia atingir pessoas 
de maneira mais rápida. Foi 
daí que decidi fazer essa mi-
gração. E vem dando muito 
certo.

Qual diferencial da 
empresa?

- Nasceu para produzir 
conteúdo nas mídias so-
ciais e atender a demanda 
das pessoas em aprender 
como investir. Transformar 
um vasto conhecimento 
em ideias. Ajudar os clien-
tes nos momentos de alta e 
baixa. Foi com a experiên-
cia de investir o patrimônio 
de bilionários e mentalidade 
executora que fez a Nousi 
ser o que é hoje.

Sua experiência em fa-
zer a gestão de grandes 
fortunas serviu como aju-
da nos atendimentos atu-
ais?

- Eu ainda faço consulto-
ria individual para clientes 
com patrimônio elevado. 
Mas nas mídias sociais falo 
de mercado como um todo, 
invés de ser algo customiza-
do para cliente específico. 

Qual é o perfil dos 

clientes da Nousi? 
- Nas nossas pesquisas os 

homens ainda são maioria, 
entre 30 e 35 anos, das las-
ses A e B. Além de pessoas 
que já têm dinheiro acumu-
lado e têm necessidade de 
começar a investir, buscar 
melhores oportunidades. 
São pessoas que querem 
investir em ativos também 
fora do Brasil, em cripto-
moedas, dólar, bolsa ameri-
cana, etc.

Qual desafio que en-
frentou ou ainda enfrenta 

por empreender? 
- Quando resolvi deixar o 

mundo corporativo, entrar 
nas mídias sociais e abrir 
minha empresa-- precisei 
partir do zero e isso exigiu 
resiliência.

Como foi o processo 
para decidir sair do JP 
Morgan e empreender?

- Não foi fácil. Durou 
2 a 3 anos, mas eu tinha o 
sentimento de querer fazer 
algo novo. Isso foi amadu-
recendo até que encontrei o 
mundo da internet.

Tesouro Direto: investimento supera resgate em R$ 1,76 bi em maio

Em maio deste ano, 
as vendas de títulos 
públicos federais 

por meio do Tesouro Dire-
to atingiram R$ 3,9 bilhões. 
No mesmo mês, foram res-
gatados R$ 2,14 bilhões. 
Dessa forma, a emissão lí-
quida, ou seja, o saldo en-
tre papéis emitidos menos 
os títulos resgatados, foi de 
R$ 1,76 bilhão. Aplicações 

de até R$ 1 mil represen-
taram 59,99% de todas as 
operações de investimento 
mensais, mas o valor mé-
dio por operação foi de R$ 
6.510,26.

O grupo mais demandado 
pelos investidores foi o inde-
xado à Selic (Tesouro Selic), 
cuja participação nas vendas 
atingiu 56,5%. Os títulos in-
dexados à inflação (Tesouro 

IPCA+ e Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais) cor-
responderam a 32,7% do to-
tal e os prefixados, a 10,9%.

Entre os títulos resgata-
dos, o equivalente a pouco 
mais de R$ 2,05 bilhões fo-
ram readquiridos pelo Te-
souro Nacional, pelos preços 
de mercado na data da tran-
sação, e o correspondente a 
cerca de R$ 92,4 milhões fo-

ram relativos à data de venci-
mento – pelos quais o inves-
tidor recebe o valor integral 
da rentabilidade definida no 
momento da compra.

Quanto ao prazo, a maior 
parcela de vendas se con-
centrou nos títulos com 
vencimento entre 1 e 5 anos, 
que alcançaram 79,99% do 
total. As aplicações em títu-
los com vencimento acima 

de 10 anos representaram 
17,94%, enquanto os títu-
los com vencimento de 5 a 
10 anos corresponderam a 
2,06% do total.

De acordo com o balanço 
que o Tesouro Nacional di-
vulgou nesta segunda-feira, 
em maio foram realizadas 
600,12 mil operações de in-
vestimento em títulos do 
Tesouro Direto. Além disso, 

o total de investidores com 
algum saldo em aplicações 
no programa de vendas de 
títulos públicos federais atin-
giu a marca de 1,974 milhão 
de pessoas, enquanto o total 
de cadastros cresceu com a 
entrada de mais 561,06 mil 
pessoas, atingindo 18,953 
milhões de investidores, nú-
mero 72,39% superior ao de 
maio de 2021.

Andrey Nousi: ‘Ser transparente é  
mostrar as oportunidades e riscos’
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 ENEVA S.A.  
CNPJ/ME: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da Ter-
ceira Série da 2ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, em Três Séries, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A. Ficam convocados os 
Srs. titulares das debêntures em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) 
da Terceira Série da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, em três séries, para distribuição pública 
com esforços restritos, da Eneva S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Cia.”, 
respectivamente), emitidas nos termos da “Escritura Particular da 2ª Emis-
são de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Qui-
rografária, em Três Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restri-
tos, da Eneva S.A.”, celebrada em 14/05/19, entre a Cia. e a Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditada em 
27/05/19 e 29/05/19 (“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”, respec-
tivamente) para se reunirem em primeira convocação, no dia 19/07/22, às 
15h, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada de 
modo exclusivamente digital, sem prejuízo da possibilidade de adoção de 
instrução de voto a distância previamente à realização da AGD, através da 
plataforma “Zoom” nos termos do art. 71, § 2º, da Resolução da CVM nº 81, 
de 29/03/22 (“Resolução CVM 81”), para deliberar sobre as seguintes Or-
dens do Dia: (1) Nos termos das Cláusulas 10.4.1 e 10.4.5. da Escritura de 
Emissão, pedido da Cia., aos Debenturistas, para: a) consentimento prévio 
para ajuste na definição de EBITDA (conforme definido na Cláusula 7.2.1 da 
Escritura de Emissão) para fins de apuração do Índice Financeiro (conforme 
definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão), nos termos 
descritos na proposta da Administração, disponível nas respectivas páginas 
do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br), da Cia. (ht-
tps://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://
www.gov.br/cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); b) consentimento 
prévio para perdão temporário (waiver) para a não caracterização de Even-
to de Inadimplemento (conforme definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escri-
tura de Emissão) em caso de descumprimento do Índice Financeiro para os 
períodos de 30/06/22 até 30/06/24, desde que o Índice Financeiro apurado 
nos referidos períodos não ultrapasse os valores máximos descritos na Pro-
posta da Administração, e observado o pagamento de prêmio extraordinário 
pela Cia. aos Debenturistas, equivalente a 0,125% (cento e vinte e cinco 
milésimos por cento) flat, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, que será devido a cada 
trimestre em que o Índice Financeiro seja superior a 4,50x (quatro inteiros e 
cinquenta centésimos), mas inferior ao Índice Financeiro máximo aprovado; 
e c) consentimento prévio para realização de qualquer uma das seguintes 
operações, e independentemente de quais sejam as contrapartes da Cia. 
na referida operação: (1) cisão da Cia., em que a parcela cindida contenha 
exclusivamente Ativos de Carvão; (2) cisão da Cia., em que a parcela cindi-
da contenha exclusivamente participações societárias em sociedades con-
troladas da Emissora cuja principal atividade (direta ou indireta, por meio de 
outros veículos) seja relacionada a Ativos de Carvão; (3) fusão, incorpora-
ção ou incorporação de ações, por qualquer sociedade terceira que não 
seja parte do grupo econômico da Cia., de controladas da Cia. cuja principal 
atividade (direta ou indireta, por meio de outros veículos) seja exclusiva-
mente relacionada a Ativos de Carvão (em conjunto, “Reorganizações So-
cietárias Permitidas - Carvão”); ou (4) redução do capital social da Cia., re-
alizada exclusivamente em decorrência de uma Reorganização Societária 
Permitida - Carvão, de forma que fiquem desde já expressamente aprova-
das a realização de qualquer Reorganização Societária Permitida - Carvão 
ou redução de capital realizada exclusivamente em decorrência de uma 
Reorganização Societária Permitida - Carvão. (2) autorização para o Agen-
te Fiduciário praticar, em conjunto com a Cia., todos os demais atos even-
tualmente necessários de forma a refletir as deliberações tomadas de acor-
do com o item (1) acima; e (3) ratificação dos atos eventualmente já pratica-
dos pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Cia. e/ou demais represen-
tantes legais da Cia., em consonância com as matérias acima. Informações 
Gerais: Os Debenturistas interessados em participar da AGD por meio da 
plataforma “Zoom” deverão solicitar o cadastro para a Cia. com cópia para 
o Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos assembleia.segundae-
missao@eneva.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, prefe-
rencialmente em até 2 dias antes da data de realização da AGD, manifes-
tando seu interesse em participar da AGD e solicitando o link de acesso ao 
sistema (“Cadastro”). A solicitação de Cadastro deverá (i) conter a identifi-
cação do Debenturista e, se for o caso, de seu representante legal que 
comparecerá à AGD, incluindo seus (a) nomes completos, (b) números do 
CPF ou CNPJ, conforme o caso, (c) telefone, (d) endereço de e-mail do 
solicitante; e (ii) ser acompanhada dos documentos necessários para parti-
cipação na AGD, conforme detalhado abaixo. Nos termos do Art. 71 da 
Resolução CVM 81, além da participação e do voto à distância durante a 
AGD, por meio da plataforma “Zoom”, também será admitido o preenchi-
mento e envio de instrução de voto à distância, conforme modelo disponibi-
lizado pela Cia. no seu website https://ri.eneva.com.br e atendidos os requi-
sitos apontados no referido modelo (sendo admitida a assinatura digital), o 
qual deverá ser enviado à Cia. e ao Agente Fiduciário, para os endereços 
eletrônicos assembleia.segundaemissao@eneva.com.br e assembleias@
pentagonotrustee.com.br, preferencialmente, até 2 dias antes da realização 
da Assembleia. Nos termos do Art. 126 e 71 da Lei 6.404, de 15/12/1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), para participar da AGD ou enviar instru-
ção de voto os Debenturistas deverão encaminhar à Cia. e ao Agente Fidu-
ciário (i) cópia do documento de identidade do debenturista, representante 
legal ou procurador (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedi-
das pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); 
(ii) comprovante atualizado da titularidade das Debêntures, expedido pela 
instituição escrituradora, o qual recomenda-se tenha sido expedido, no má-
ximo, 5 dias antes da data da realização da AGD; e (iii) caso o Debenturista 
seja representado por um procurador, procuração com poderes específicos 
para sua representação na AGD ou instrução de voto. O representante do 
Debenturista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia dos seguintes 
documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial competente, conforme o caso): 
(a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administra-
dor que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa 
jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o Deben-
turista pessoa jurídica, sendo admitida a assinatura digital. Com relação aos 
fundos de investimento, a representação dos cotistas na AGD caberá à ins-
tituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do 
fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, 
além dos documentos societários acima mencionados relacionados à ges-
tora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, 
devidamente registrado no órgão competente. Para participação por meio 
de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido rea-
lizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, §1º da Lei das S.A. Em 
cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406, de 10/01/2002, 
conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do 
lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorga-
do, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes 
conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante, ou com as-
sinatura digital. Validada a sua condição e a regularidade dos documentos 
pela Cia. após o Cadastro, o Debenturista receberá, até 24 horas antes da 
AGD, as instruções para acesso à plataforma “Zoom”. Caso determinado 
Debenturista não receba as instruções de acesso com até 24 horas de an-
tecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com a 
Cia., por meio do e-mail assembleia.segundaemissao@eneva.com.br, com 
até 4 horas de antecedência do horário de início da AGD, para que seja 
prestado o suporte necessário. A administração da Cia. reitera aos Srs. 
Debenturistas que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à 
AGD, uma vez que essa será realizada exclusivamente de modo digital. Na 
data da AGD, o link de acesso à plataforma “Zoom” estará disponível a 
partir de 15 minutos de antecedência e até 10 minutos após o horário de 
início da AGD, sendo que o registro da presença somente se dará conforme 
instruções e nos horários aqui indicados. Após 10 minutos do início da AGD, 
não será possível o ingresso do Debenturista na AGD, independentemente 
da realização do cadastro prévio. Assim, a Cia. recomenda que os Deben-
turistas acessem a plataforma digital para participação da AGD com pelo 
menos 15 minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na 
AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de videoconfe-
rência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no 
início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reserva-
do para acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem 
como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados 
pela mesa durante a AGD, sem a possibilidade de manifestação. A Cia. 
ressalta que será de responsabilidade exclusiva do Debenturista assegurar 
a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma 
digital e com o acesso à videoconferência. A Cia. não se responsabilizará 
por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão 
e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Cia. 
Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da AGD ainda que não 
realizem o cadastro prévio acima referido, bastando apresentarem os docu-
mentos em até 60 minutos antes do início da AGD, conforme art. 72, §2º, 
da Resolução CVM 81. Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução 
de voto, e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para 
participação digital da AGD, sendo sua participação e voto computados de 
forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma 
prévia pelo Debenturista ou por seu representante legal com a posterior 
participação na Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, 
manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da Assem-
bleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, con-
forme disposto no Art. 71, §4º, II da Resolução CVM 81. Este Edital se en-
contra disponível nas respectivas páginas do Agente Fiduciário (https://
www.pentagonotrustee.com.br/), da Cia. (https://ri.eneva.com.br/) e da 
CVM na rede mundial de computadores (https://www.gov.br/cvm/pt-br). To-
dos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente 
aqui definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura 
de Emissão. Rio de Janeiro, 28/06/22. Marcelo Habibe - Diretor Financeiro 
e de Relações com Investidores.

Três perguntas: aspectos do  
mercado de cannabis medicinal
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
o mercado brasi-
leiro de cannabis 

medicinal com Fabrizio 
Postiglione, fundador da 
Remederi, farmacêutica 
brasileira que promove o 
acesso a produtos, serviços 
e educação sobre a terapia 
canabinoide.

O que faz a Remederi?
A Remederi foi funda-

da para sanar uma dor do 
mercado, oferecendo aces-
sibilidade de informação e 
produtos à base de canna-
bis medicinal. A informa-
ção é destinada a médicos, 
pacientes e familiares, e os 
produtos são destinados 
para os pacientes que têm 
prescrições médicas.

Para que nós atingís-
semos a acessibilidade, nós 
construímos três pilares: 
a empresa farmacêutica, a 
linha de produtos e o insti-
tuto de ensino e pesquisa, 
onde nós temos uma met-
odologia que já formou 
mais de mil médicos em 
cursos de 9 a 16 horas.

A empresa surgiu de uma 
dor pessoal que eu tive. Eu 
era gerente operacional de 
uma fazenda de cannabis 
no Oregon, Estados Uni-
dos, e fui responsável pela 
expansão de 4 mil para 14 
mil plantas, o que dá aprox-
imadamente 7 toneladas 
de material seco colhido. 
Esse ciclo teve que ser in-
terrompido quando meu 
pai adoeceu devido a um 
problema raro que atingiu 
os seus pulmões. Eu com-
ecei a construir a Remederi 
quando meu pai começou 
a sofrer com síndrome do 
pânico e ataques de ansie-
dade por ter percebido que 
estava chegando ao fim da 
sua vida.

Nessa época, nós tín-
hamos no Brasil 200 médi-
cos que prescreviam esse 
tipo de medicamento num 
universo de mais de 500 mil 
médicos ativos, sendo que 
nem todos eram especialis-
tas.

Para tratar o meu pai, eu 
tive dificuldade para ob-
ter os medicamentos que 
precisava. Uma importa-
ção demorava até 50 dias, 
e ainda havia um processo 
regulatório da Anvisa muito 
longo, custoso e difícil de 
ser realizado. Eu vinha da 
indústria e não conseguia 
ter acesso no Brasil aos 

produtos que eram produ-
zidos nos Estados Unidos.

Quando eu percebi que 
essa dor não era só minha, 
mas de muitas outras pes-
soas, eu comecei a montar a 
empresa, recrutar um time e 
a desenvolver estratégias ju-
rídicas, regulatórias e merc-
adológicas.

O mercado brasileiro 
possui fundos de inves-
timento, cujas cotas são 
negociadas na bolsa, que 
investem no mercado ex-
terno, e não no mercado 
interno. Além disso, as 
empresas brasileiras que 
trabalham com canna-
bis medicinal possuem 
dificuldade de acesso a 
financiamento. Como 
você avalia as consequên-
cias dessa situação?

Logo de cara, a principal 
consequência econômica de 
curto prazo é a exportação 
do dinheiro. O correto seria 
nós trazermos capital, e não 
tirarmos capital.

No médio e longo prazo, 
não se fomenta a indústria 
aqui dentro. Uma empresa 
nova tem que ter capital 
para acertar e para errar. 
Se o capital está escasso, só 
sobra a margem do capi-
tal investido para o acerto, 
e não para o erro. Se você 
tem um capital escasso fo-
cado 100% para o acerto, 
sabendo que num passo 
em falso esse acerto nunca 
vai chegar, isso te torna um 
empreendedor muito mais 
cuidadoso. Se você é mais 
cuidadoso, você não vai ex-
plorar com tanto fervor as 
oportunidades, deixando, 
inclusive, de criá-las.

Essa situação leva o em-
preendedor a focar em 
produtos com viés comer-
cial, que trazem um retorno 
imediato que possibilita o 
financiamento do dia de 
amanhã. Se você tem uma 
folga para o acerto, para o 
erro e para o estudo, você 
tem uma probabilidade de 
acerto muito maior.

Se olharmos a ciência, 
vemos que às vezes anos 
e anos de estudos não dão 
em nada, mas às vezes dão 
em muito. Existem estudos 
clínicos que estão sendo de-
senvolvidos há 50 anos. Di-
ante dessa situação, como 
investir hoje para se colher 
frutos daqui a cinco anos?

Hoje, no mercado 
brasileiro, não há margem 
para se esperar tanto tempo 
por um resultado, com a 

possibilidade de ele não vir.

Você conhece bastante 
o mercado americano, 
que está mais avançado 
que o mercado brasileiro. 
De uma forma geral, 
quais são os principais 
erros e acertos do merca-
do americano que deve-
riam ser assimilados pelo 
mercado brasileiro?

Eu não falo erro, mas 
a principal dificuldade do 
mercado americano foi a 
flexibilização da cannabis 
como um suplemento. Com 
isso, rapidamente você pas-
sou a ter tudo de cannabis. 
Esmalte de CBD. Shampoo 
de CBD. Creme de CBD. 
Água de CBD.

Você tinha lojas de de-
partamento gigantescas só 
de produtos de CBD. Uma 
garrafa de água de dois li-
tros com um miligrama de 
CBD tinha um rótulo bem 
grande dizendo C-B-D. 
Não é bem assim. O rótulo 
está lá, mas a concentração 
de CBD é baixíssima, ou se-
ja, não tem qualquer efeito.

Como se diferencia uma 
água que tem aspecto de 
tratamento de uma água que 
só tem o aspecto de mar-
keting? Se para um médico 
é difícil entender posolo-
gia, imagine para quem está 
consumindo?

É tanta informação que 
gera desinformação. E aí 
você não sabe se está to-
mando um produto que 
tem, que não tem, as dosa-
gens e como utilizar. Eu 
usei o exemplo da água, 
mas isso se aplica para todo 
o resto, ofuscando o efeito 

terapêutico e medicinal em 
si.

Quando a moda passa, 
a empresa, que foi consti-
tuída para vender água com 
viés de marketing, quebra, 
trazendo o fim da bolha.

O Brasil está no pilar me-
dicinal, tratando de pessoas 
que realmente precisam. 
Aos poucos se está flexibi-
lizando para outras frentes. 
Depois que houver confi-
ança com a parte medici-
nal, se começará a entrar na 
parte de dermocosméticos 
para uso tópico, cosmé-
ticos, nutrológica, até se 
chegar na parte suplemen-
tal. Dessa forma, se previne 
uma bolha.

Outra lição está rela-
cionada à qualidade dos 
produtos. No início, tanto 
nos Estados Unidos quanto 
em outros países, não ha-
via um consentimento so-
bre a boa prática da cultura 
canábica. Por exemplo, o 
que é qualidade? Para um 
leigo, é um rótulo bonito, 
mas para quem é especial-
ista, o rótulo não quer dizer 
nada. Você precisa provar a 
qualidade dos processos.

Depois que se aprendeu 
essa lição, quem quer pro-
duzir é obrigado a ter es-
sas boas práticas para cada 
finalidade. No início, se deu 
margem para produtos de 
baixa qualidade, mas com 
o tempo, se foi colocando 
exigências. Os Estados 
Unidos e o Brasil possuem 
vertentes diferentes. Lá, se 
começa amplo e se afunila a 
regulação. Aqui, se começa 
afunilado e depois se am-
plia.

NEW STEEL S.A.
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 09.442.144/0001-72 - NIRE 33.3.0030358-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
No dia 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, foi realizada a Assembleia Geral 
Extraordinária da New Steel S.A. (“Companhia”) de forma digital, e aprovou: 
(i) do Protocolo e Justificação de Incorporação da New Steel Global, 
única acionista da Companhia, da Companhia e da Centro Tecnológico 
Soluções Sustentáveis S.A. (“CTSS”), subsidiária integral da Companhia, 
pela Vale, datado de 07 de março de 2022 (“Protocolo e Justificação de 
Incorporação”); (ii) da incorporação da Companhia pela Vale, nos termos 
do Protocolo e Justificação de Incorporação, com a consequente extinção 
da Companhia, em sequência à incorporação da New Steel Global, 
também pela Vale (“Incorporação”); e (iii) da prática e assinatura, pelos 
Diretores da Companhia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 227 da Lei 
nº 6.404/76, de todos os atos e documentos necessários à Incorporação 
da Companhia pela Vale. O ato foi registrado na JUCERJA em 23/06/2022 
sob o número 00004963952 e sua versão na íntegra está disponível no site: 
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 06 DE JUNHO DE 2022

Data, Hora e Local: Aos 06 dias do mês de junho de 2022, às 09:00 
horas, foram realizadas as assembleias gerais ordinária e extraordinária 
da Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“Companhia”) de forma 
digital, e aprovou: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Do Relatório 
da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do 
Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, todos referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) da Proposta da 
Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; e (c) da fixação da remuneração global e anual 
dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; (ii) Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (a) do orçamento anual da Companhia 
para o exercício social de 2022; e (b) do orçamento de investimento e P&D 
para o ano de 2022. O ato foi registrado na JUCERJA, em 23/06/2022 sob  
o número 00004964490, e sua versão na íntegra está disponível no site: 
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ/ME 72.372.998/0001-66 - NIRE 33.3.0015821-9
(Companhia Fechada)

Divulgação Remederi
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