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EUA já estão 
em recessão, 
afirmam 
especialistas

A economia dos Estados Uni-
dos já está em recessão, e o cres-
cimento do Produto Interno Bru-
to (PIB) no primeiro semestre 
de 2022 será negativo, segundo 
vários especialistas. Stephen Mo-
ore, pesquisador de economia da 
Heritage Foundation, disse que os 
EUA já estão em uma “recessão 
suave”, e seu PIB provavelmente 
caiu 1% em relação a seis meses 
atrás.

Em entrevista à Fox Business 
na segunda-feira, Moore disse que 
a renda das pessoas em termos re-
ais está caindo rapidamente a uma 
taxa de cerca de US$ 2 mil a US$ 
3 mil por ano.

Tanto Cathie Wood, presiden-
te-executiva da ARK Investment 
Management LLC, quanto Jeremy 
Siegel, professor de finanças da 
Wharton School da Universidade 
da Pensilvânia, ecoaram a visão na 
terça-feira, dizendo que os Esta-
dos Unidos já estão no meio de 
uma recessão, de acordo com a 
agência de notícias Xinhua.

“Achamos que estamos em re-
cessão. Achamos que um grande 
problema são os estoques”, disse 
Wood. “Os Estados Unidos estão 
em uma recessão branda, com pre-
visão de crescimento negativo do 
PIB no primeiro semestre, e a de-
saceleração continuará no terceiro 
trimestre”, de acordo com Siegel.

A economia dos EUA no pri-
meiro trimestre de 2022 encolheu 
1,5% em relação ao trimestre 
anterior em base anualizada, de 
acordo com a segunda estimativa 
do Departamento de Comércio 
dos EUA.

Waldemir Barreto/Agência Senado

Alta da Selic eleva gasto extra 
com juros em R$ 400 bilhões

Brasil cria 277 mil empregos com carteira,
mas juros devem mudar quadro no 2º semestre

Em maio, o Brasil registrou 
um saldo de 277.018 no-
vos empregos formais. 

Segundo os dados do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Novo Caged), 
que o Ministério do Trabalho 
e Previdência divulgou nesta 
terça-feira, foram registradas 
1.960.960 contratações com 
carteiras assinadas e 1.683.942 
desligamentos.

O total de trabalhadores 
celetistas aumentou 0,67% 
em relação ao resultado de 

abril deste ano, passando de 
41.448.948 para 41.729.858. 
No acumulado do ano, foi re-
gistrado saldo de 1.051.503 
empregos, decorrente de 
9.693.109 admissões e de 
8.641.606 desligamentos (com 
ajustes até maio de 2022).

Segundo Marco Caruso, eco-
nomista-chefe, e Eduardo Vila-
rim, economista, ambos do Banco 
Original, “pela ótica do saldo se-
torial chama atenção o saldo posi-
tivo adicional da indústria e cons-
trução civil, além dos serviços de 

alojamento e transporte, que já 
eram esperados.”

“O único ponto negativo fica 
por conta dos rendimentos ainda 
pressionados, refletindo a queda 
do salário médio real da admissão, 
que passou de R$ 1.916,07 [em 
abril] para R$ 1.898,02. A partir 
do segundo semestre, entende-
mos que o mercado de trabalho 
deva desacelerar, sentindo maio-
res efeitos dos juros mais altos 
(estimamos uma Selic terminal de 
13,75%) sobre crédito e investi-
mentos.”

Dívida Pública sobe 2,01% em maio e vai para R$ 5,7 tri

O baixo volume de ven-
cimentos e a alta dos 
juros fizeram a Dívida 

Pública Federal (DPF) subir em 
maio. Segundo o Tesouro Na-
cional, a DPF passou de R$ 5,59 
trilhões em abril para R$ 5,702 
trilhões no mês passado, alta de 
2,01%, ou R$ 112 bilhões.

Os números de maio foram 
divulgados dentro do prazo, mas 
as estatísticas de abril foram apre-
sentadas com um mês de atraso 
por causa da greve dos analistas 
do Tesouro Nacional. No mês 
retrasado, a DPF tinha crescido 
0,45%, por causa da apropriação 
de juros.

Cada 1% de aumento da taxa 
básica de juros (Selic) tem um cus-
to de R$ 34,9 bilhões por ano nos 

juros da dívida. Como o Banco 
Central subiu a Selic de 2% para 
13,25% ao ano, esse gasto extra já 
é de quase R$ 400 bilhões, calcula 
a Auditoria Cidadã da Dívida.

“Dentre os diversos fatores 
responsáveis pela explosão da 
dívida interna federal a partir do 
Plano Real, destaca-se o mon-
tante dos juros nominais, cifra 
que supera o próprio valor da 
dívida líquida, conforme dados 
do Banco Central e Tesouro Na-
cional, explica a coordenadora 
nacional da Auditoria Cidadã, 
Maria Lucia Fattorelli.

O total de “Juros Nominais” no 
período de dezembro de 1995 a 
junho de 2009 totalizou R$ 1,530 
trilhão, enquanto a dívida líquida 
do setor público em junho/2009 

alcançava R$1,283 trilhão. O BC 
deixou de divulgas os números, 
mas cálculos da Auditoria Cidadã 
mostram que o quadro só se agra-
vou. O montante dos juros nomi-
nais passou a superar o montante 
da dívida líquida a partir de me-
ados de 2005 e segue superando  
até os dias atuais, devido à cres-
cente incidência de juros sobre 
juros.

A queda do dólar contribuiu 
para diminuir o aumento do 
endividamento do governo em 
maio. A Dívida Pública Fede-
ral externa (DPFe) caiu 1,71%, 
passando de R$ 230,19 bilhões 
em abril para R$ 226,27 bilhões 
em maio. O principal fator foi a 
queda de 3,87% do dólar no mês 
passado.

Fattorelli: juros nominais superaram montante da dívida a partir de 2005

TCU manda 
suspender 
cobrança de  
taxa portuária

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) analisou denúncias sobre 
possíveis irregularidades no pro-
cesso de revisão de Resolução 
72/2022 da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). 
A norma se refere à cobrança de 
tarifa denominada Serviço de Se-
gregação e Entrega de Contêine-
res (SSE), também conhecida co-
mo THC-2, denominação oriunda 
do termo THC (Terminal Han-
dling Charge), uma taxa de manu-
seio de carga cobrada no terminal 
portuário.

O Tribunal determinou à Antaq 
que anule todos os dispositivos da 
resolução que dizem respeito à 
possibilidade de cobrança do SSE. 
O TCU constatou a ilegalidade na 
cobrança em quatro aspectos, en-
tre eles que a taxa é cobrada por 
um serviço que existe tanto na 
importação quanto exportação, 
mas somente tem custos devidos 
quando as cargas chegam ao país.

“A permissão para cobrança 
de SSE se traduz, assim, na pos-
sibilidade de o operador portu-
ário aumentar os custos de seu 
concorrente (RAI), custos estes 
que serão repassados ao dono da 
carga sempre que o terminal não 
for ‘escolhido’ para receber pela 
armazenagem”, diz o TCU. Para o 
relator do processo, ministro Vital 
do Rêgo, “quem paga essa conta é 
o consumidor final, aumentando-
-se assim os custos dos produtos 
em nosso país”.

Putin libera empresas 
de sanções por 
importar sem patente

O presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin, sancionou nesta terça-
-feira um projeto de lei legalizando 
“importações paralelas” em meio 
a sanções econômicas ocidentais. 
A lei protege de possíveis respon-
sabilidades civis, administrativas e 
criminais as empresas russas que 
importam determinadas catego-
rias de mercadorias sem a permis-
são do proprietário da proprieda-
de intelectual

“A legalização das importações 
paralelas visa proteger a econo-
mia e os cidadãos russos diante de 
sanções econômicas, simplifican-
do o comércio de bens elegíveis e 
estabilizando seus preços”, disse 
Vyacheslav Volodin, presidente 
da Duma Estatal do parlamento 
russo, de acordo com a agência de 
notícias Xinhua.
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Reflexões para Teoria do Estado Nacional – questões globais?
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

“Es t r a n h a m o s 
quando come-
çamos a ouvir 

batuque e algazarra na vár-
zea à noite. Mas entre estra-
nhar e apurar vai grande dis-
tância, não temos tempo nem 
disposição para ficar fiscali-
zando tudo o que se passa no 
território, e nos contentamos 
com dizer a nós mesmos e 
às pessoas mais preocupadas 
que o barulho só podia ser 
causado por um quilombo 
de Aruguas fugitivos ou por 
ensaios para a festa do lan-
çamento da abóbora. Lançar 
abóbora em terreno alagado 
não dá certo, a abóbora pre-
cisa bater em superfície dura 
para se espatifar e espirrar 
miolo e sementes para todo 
lado” (José J. Veiga, “O estra-
nho povo da várzea”, em Os 
Pecados da Tribo, 1976)

Desde a fragorosa derro-
ta das finanças, na segunda 
década do século 20, pe-
lo resultado da I Grande 
Guerra e pelo surgimento 
do primeiro país comunis-
ta na Europa, o financismo 
iniciou sua luta para recon-
quista do poder que desfru-
tara, no mundo ocidental, 
desde os séculos 14/15 até 
aquelas transformações.

O primeiro expressivo 
aliado que as finanças en-
contraram foi o ecologis-
mo, movimento das ques-
tões ambientais. E, a partir 
daí, universalizou diversas 
questões, cujas particula-
ridades nacionais sempre 
atropelavam, para infligir 
danos aos seus dois inimi-
gos: o industrialismo e o 
comunismo. Estes que se 
uniam, sem qualquer alian-
ça ou interesse comum, mas 
competitivamente, na ques-
tão da produção em massa.

Com o tempo diversas 
questões de ordem racial, 
sexual, de naturalidades, até 
mesmo de idiomas e suas 
formas de expressão, foram 
sendo insufladas, exponen-
ciadas, para que passassem 
a constituir problemas em 
Estados Nacionais. Estes se 
tornavam assim cativos dos 
interesses das finanças, es-
tas cada vez mais apátridas, 
dando sentido a falsas ques-
tões, a errôneos dilemas, 
quando a verdadeira ques-
tão nacional era a ausência 
de cidadania e da participa-
ção do povo nas decisões.

Não é correto negar as 
questões, os problemas que 
surgem sistematicamente 

para as parcelas mais fra-
cas ou de menor número 
dentro de qualquer comu-
nidade. No entanto, sobre 
estas questões, existe uma 
estrutura que as abriga, seja 
de ordem religiosa, política, 
mais estreitamente ideológi-
ca, ou mesmo material, de-
vido à ausência do Estado.

Cumprindo seus deveres 
básicos de proteção – segu-
rança e defesa dos direitos 
– e construção permanente 
da cidadania – ensino, saú-
de, moradia e mobilidade 
– o Estado Nacional cerce-
aria a ação deletéria, nociva 
do poder financeiro, o qual, 
por seu lado, buscar evitar a 
eficácia da ação estatal.

Analisemos mais detalha-
damente algumas destas su-
postas questões universais, 
globais. Primeiro deveria 
haver conceito e identifica-
ção do povo. Mas o que é 
povo? Um conjunto diver-
sificado de seres humanos? 
O conjunto de classes ou de 
grupos sociais? O povo tem 
um objetivo comum? Povo 
são escravos e senhores?

Como separar o povo? 
Teriam estes grupos algu-
ma identidade e objetivos 
comuns? Vê-se, no univer-
so de pessoas existentes 
no mundo, que os identi-
tarismos não subsistem a 
qualquer aprofundamento, 
eles servem tão somente 
de plataforma política para 
dificultar ou impedir o ca-
minho da cidadania. E por 
quê? Porque a cidadania se 
identifica com a nação, o ci-
dadão romano tinha um es-
paço imenso para arguir sua 
cidadania, pois todo ele era 
o Estado Romano, submeti-
do ao direito romano.

Quem mais se aproxi-
mou ao status romano foi 
o cidadão inglês. No entan-
to, este cidadão não era um 
par. Internamente, na me-
trópole colonial, ele estava 
rigidamente separado em 
classes, e transportava estas 
secções, estas diferenças, 
para onde ia este modelo 
colonial.

Vamos tratar mais da 
questão ambiental, da ques-
tão ecológica, pois esta, sim, 
afeta mais amplamente as 
nações.

Sem que haja qualquer 
demérito para as lutas por 
igualdade e poder das mu-
lheres, dos negros, índios, 
homossexuais, estes são 
usados pelo neoliberalismo 
financista para desfocar, 
desviar a atenção das ques-
tões decorrentes do poder 
financeiro: a corrupção, a 
falta de garantia dos direi-

tos, o desemprego, os salá-
rios e vantagens do trabalho 
cada vez menores, sendo 
extintos com as construídas 
crises financeiras etc.

Paul Singer (1932–2018), 
economista que, nascido na 
Áustria, foi professor (Uni-
versidade de São Paulo) e 
militante político no Brasil, 
em um de seus últimos tra-
balhos, Uma Utopia Militante 
(Editora Vozes, Petrópolis, 
1998), assim interpretou a so-
ciedade brasileira, ao fim do 
século 20: “Tanto a revolu-
ção keynesiana, que trouxe a 
revolução do dirigismo a par-
tir de 1930, como a contrar-
revolução monetarista, que 
ensejou a contrarrevolução 
neoliberal, a partir dos 1980, 
são mudanças sistêmicas na 
superestrutura. Modificações 
superestruturais como essas 
não se generalizam, porque 
esbarram com resistências 
maiores ou menores em dife-
rentes países. Apesar da gran-
de ofensiva neoliberal em 
curso, em lugar algum o go-
verno abandonou a respon-
sabilidade de regular a oferta 
de moeda e a taxa cambial.”

Respeitando o autor, afir-
maríamos que, excepcio-
nando o caso do presidente 
Jair Bolsonaro, inteiramente 
ignorante das suas respon-
sabilidades institucionais 
e incapaz de conduzir sua 
função, agindo, deste modo, 
de forma muitas vezes ina-
propriada ao Estado Nacio-
nal, o governo, representan-
do o poder vigente, não se 
inclinará a aceitar qualquer 
subordinação a poderes não 
emanados do interesse na-
cional e da vontade popular. 
Porém, o sistema financeiro 
internacional ou, melhor 
qualificando-o, apátrida, 
procurará corromper as 
instituições nacionais para 
impor suas determinações.

E efetivamente é o que 
vemos no Brasil com a au-
tonomia efetiva do Banco 
Central, com as decisões 
dos tribunais superiores, 
com propostas legislativas 
(Lei 14.185/2021, remune-
ração sobre sobras de caixa) 
e a inércia fiscalizadora. Em 
favor do autor de O que é a 
economia e tantas importan-
tes obras de nossa literatura 
socioeconômica, observa-
mos que a situação de do-
mínio do poder financeiro 
se aguça neste século, no 
Brasil, e ameaça a própria 
paz entre as nações.

Analisemos, então, a fal-
sa questão ecológica. Quem 
conheceu a Inglaterra do 
século 19, das minas de car-
vão, do início da industriali-

zação, verificou o que pode 
ocorrer com a intensa pro-
dução fumaça composta de 
ácido sulfúrico, dióxido de 
enxofre, cinzas, fuligem, en-
tre outros compostos. Até o 
rio Tâmisa, que banha a ca-
pital, era infecto e poluído, 
como os romances ingleses 
o descreviam.

O primeiro elemento foi 
a mudança do insumo ener-
gético. O petróleo contém 
menos partes poluidoras 
do que o carvão mineral. 
Depois as tecnologias de 
uso das energias e de con-
servação ambiental desen-
volveram filtros e outros 
produtos que reduziu imen-
samente a poluição atmos-
férica.

Mas há um dado nes-
ta equação que é ocultado 
pelos seus arautos. Não é 
possível, sem sérios danos 
ao bem-estar dos povos, re-
duzir a taxa de consumo de 
energia per capita; ao con-
trário, a melhoria de vida da 
maioria absoluta da popula-
ção terrestre está associada 
ao crescimento do consu-
mo de energia per capita.

Os seguintes dados esta-
tísticos, colhidos na publi-
cação BP Statistical Review 
of  World Energy 2021, em 
gigajoules per capita, apon-
tam os seguintes números, 
por área geopolítica, para 
2020, de consumo de ener-
gia:

a) na América do Norte 
(Canadá, EUA e México) – 
216,8
b) na América Central e do 
Sul – 49,9
c) na Europa – 113,6
d) na Comunidade dos Es-
tados Independentes (CIS) 
– 150,4
e) no Oriente Médio – 139,6
f) na África – 13,9
g) na Ásia e Pacífico – 59,8

Há valores destoantes 
dentro de cada conjunto. 
Por exemplo, sempre em gi-
gajoules per capita, o Qatar 
consome 594,2; os Emira-
dos Árabes Unidos, 423,7; 
Cingapura, 583,9; Noruega, 
358; Canadá, 361,1; enquan-
to Bangladesh consome 9,7; 
Paquistão, 15,7; Filipinas, 
16,7; e a quase totalidade 
dos países africanos consti-
tuem o total de Outros, pa-
ra se ter um dígito.

Deste modo, os projetos 
que se tentam na Conferên-
cia de Estocolmo, em 1972; 
na Eco-92 no Rio, em 1992; 
a Rio+20, em 2012; na Con-
ferência das Nações Unidas 
(ONU) sobre as Mudanças 
Climáticas (COP26), rea-
lizada em Glasgow (Reino 
Unido), entre os dias 31 de 

outubro e 12 de novembro 
de 2021; são verdadeiros as-
sassinatos das populações 
mais pobres e desprovidas 
de energia do planeta.

Além do que, um fenô-
meno geológico como o 
tsunami, o terremoto, um 
encontro ou separação de 
placas tectônicas, para o que 
o homem não tem qualquer 
controle, provocam danos 
ambientais que milhões de 
chaminés fumegantes não 
conseguiriam em um século.

Com isso não estamos 
combatendo a produção de 
biocombustíveis, nem do 
uso da energia solar, eólica, 
das marés para produção de 
energia. Mas precisamos re-
conhecer que as tecnologias 
atualmente existentes, e as 
finanças nada investem ou 
criam oportunidade para as 
desenvolver, ainda depen-
dem dos combustíveis fós-
seis e da energia hidráulica. 
E ao Brasil, do pré-sal e dos 
cursos d’água em seu terri-
tório, só faltará energia em 
quantidade e custo com-
patível com sua economia 
por questão política, por 
governo subordinado a po-
der alienígena, que nos trate 
como colônias.

A questão da modernida-
de, desde as revoluções te-
nentistas, tomou conta das 
elites acadêmicas, políticas 
e das discussões na peque-
na sociedade alfabetizada 
de nosso País. Deste obje-
tivo modificador surgiu a 
Revolução de 1930, o mais 
bem-sucedido movimento 
transformador no Brasil, 
que tem seus alicerces esta-
belecidos por Getúlio Var-
gas, ainda no Governo Pro-
visório, e permanecem em 
construção até o governo 
de João Figueiredo, que fará 
a transição para o modelo 
regressivo do neoliberalis-
mo financeiro.

Esse último foi catali-
sado pela inflação exorbi-
tante que, longe de refletir 
qualquer aumento da base 
monetária, como supõem 
os teóricos monetaristas da 
Escola de Chicago, expres-
sou as manobras especula-
tivas de setores financeiros 
internos e externos que já 
vislumbravam oportunida-
des de lucro especulativo 
nos imensos recursos natu-
rais brasileiros e no formi-
dável patrimônio econômi-
co erigido desde 1930. 

Com a Nova República, 
sobretudo a partir da elei-
ção de Fernando Collor de 
Mello em 1989, entra no 
Brasil o financismo neolibe-
ral com suas falácias, menti-

ras e máscaras.
Entre estas máscaras es-

tá a da liberdade, que exige 
o fim do Estado, ente con-
trolador das possibilidades 
humanas, do empreendedo-
rismo. Também as supos-
tas questões globais, como 
descrevemos em traços lar-
gos neste artigo. E o que 
efetivamente obtivemos, 
nestes 30 anos de governos 
neoliberais financeiros, foi 
a alienação do patrimônio 
nacional para interesses fi-
nanceiros apátridas, como 
um fundo financeiro de 
Abu Dhabi adquirente da 
primeira refinaria brasileira 
e já reduzindo a diversida-
de de derivados para con-
centrar na produção dos 
mais rentáveis. E cobrando 
valores mais altos, pois de-
tém verdadeiro monopólio 
regional.

Além da alienação patri-
monial, tivemos a regres-
são na área do ensino, não 
apenas com a redução de 
orçamentos, mas com as 
infiltrações ideológicas ne-
opentecostais e antinacio-
nais em geral, deslocando o 
sentido nacionalista para o 
internacionalista e privando 
as novas gerações da capa-
cidade de pensar e sentir o 
próprio País como algo seu 
e que sem o qual não será 
possível qualquer cidadania 
e pertencimento.

E, porque este tema será 
tratado em artigos seguintes 
na forma de propostas cor-
retivas, é importante assi-
nalar que a degradação das 
funções públicas, iniciando 
pelas mais relevantes no Ju-
diciário, no Legislativo e no 
Executivo, não é mero aca-
so, nem é devida a persona-
lidades ou pessoas incapa-
zes. É um projeto de poder, 
este sim global, de sujeição 
aos interesses financeiros 
de todos os Estados, de to-
das as sociedades.

E estes interesses estão 
escondidos em paraísos fis-
cais e atuam por empresas 
que se denominam “gesto-
res de ativos”, que, na sua 
prática, suprimem o sentido 
nacional do Estado tanto 
quanto o liberal da proprie-
dade privada, encaminhan-
do uma agenda totalitária 
pós-liberal em que o poder 
total será exercido por gran-
des corporações totalmente 
imunes ao escrutínio públi-
co e às demandas sociais in-
trínsecas à vida das nações.

Felipe Maruf  Quintas é cientista 
político.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.
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Para combater Putin, 
adeus livre mercado

A proposta de estabelecer um teto para o preço do 
petróleo e do gás russos é talvez a mais emblemática 

no conjunto de medidas que Estados Unidos e seguidores 
tramam para enfraquecer a Rússia – mas que acabam 
saindo pela culatra, ou melhor, mais um tiro no pé.

A ideia foi debatida na reunião do G7, o clube da elite 
capitalista, e ainda não foi à frente por falta de consenso, 
sendo enviada para análise de grupo técnico – o que sig-
nifica ganhar tempo.

Um dos aspectos mais pitorescos da proposta é man-
dar às favas o discurso do livre mercado, em nome de 
combater o “totalitarismo” de Putin – apesar de um dos 
defensores do teto ser Mario Draghi, primeiro-ministro da 
Itália e ex-presidente do nada heterodoxo Banco Central 
Europeu (BCE).

O teto seria estabelecido via mercado segurador, e reve-
la-se que 90% dos seguros de carregamento de petróleo 
mundial são feitos na City londrina. Viria daí uma primei-
ra resistência; afinal, inimigos, inimigos, negócios à parte. 
Quanto maior o preço da mercadoria, maior o prêmio 
(valor) do seguro.

A proposta também deixaria com um pé atrás aliados 
como Arábia Saudita, que não ficaria satisfeita ao ver o 
poder dos produtores ser minado. Por fim, daria mais 
um motivo a Putin para destinar a produção para a Ásia 
(China e Índia, principalmente) e reduzir as entregas na 
Europa. E todos sabem: produto em falta, preço em alta.

Enfim, tem tudo para não ir adiante.

Memória

O Globo conseguiu publicar uma página inteira sobre 
deficiências e fraudes no processo de votação tradicional, 
em cédulas, sem citar o Caso Proconsult, tentativa de ma-
nipular as eleições de 82 para impedir a vitória de Brizola 
e entregar o governo do Rio de Janeiro a um candidato 
preferido pelas forças que apoiavam a ditadura.

O esquema foi desmontado pela equipe de reportagem 
da rádio Jornal do Brasil (da qual fazia parte Randolpho de 
Souza, hoje na equipe do Monitor Mercantil).

O “esquecimento” global talvez tenha relação com a 
máxima de que não se fala de corda em casa de enforcado.

Governança até a página 3

A retomada na sanha de vender refinarias da Petrobras, 
em um momento de falta de combustíveis no mundo, de-
veria motivar os ciosos acionistas estrangeiros da estatal, 
que tanto defendem a governança da empresa, a entrar 
com reclamação na SEC. Alguém acredita?

Rápidas

Nós e o Eléctrico, o Eléctrico e Nós é a nova exposição de 
Cocco Barçante, em Lisboa, que comemora 45 anos de 
carreira do artista. A abertura será nesta quinta *** A Câ-
mara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás da Fiemg re-
alizará nesta quarta-feira, às 14h, debate sobre a Resolução 
Normativa 1.000/2021, da Aneel *** Nesta quarta-feira, 
às 18h, acontecerá o Levanta! Ao Vivo, no Teatro Solar de 
Botafogo, com shows de Ananda Jacques, Gustavo Deppe 
e Lucca Fortuna *** O Lecadô inaugura essa semana qui-
osques nos shoppings Boulevard Rio (Vila Isabel) e Smart 
Campo Grande; em agosto, será a vez do Recreio Shop-
ping. A rede de docerias passará a contar com 44 unidades 
no Rio de Janeiro.

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

Com alta de combustíveis, pressão 
inflacionária seguirá forte’
Para especialista, consumo será menor que o esperado para o ano

Os preços dos 
combustíveis no 
Brasil têm au-

mentado há meses. O úl-
timo reajuste foi no dia 18 
de junho, quando a gasolina 
aumentou 5,18% e o diesel 
14,26%. Após o anúncio, 
José Mauro Ferreira Coe-
lho, que assumiu o coman-
do da Petrobras em abril, 
pediu demissão e afirmou 
que os parlamentares irão 
discutir dobrar a taxação de 
lucros da empresa.

Na semana passada, o 
presidente Jair Bolsona-
ro sancionou com vetos o 
projeto que limita o ICMS 
sobre itens como diesel, 
gasolina, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo. Com a sanção, os 
itens passam a ser consi-
derados como essenciais e 
indispensáveis. Isso impede 
que estados cobrem taxa 
superior à alíquota geral de 
ICMS, que varia entre 17% 
e 18%.

Segundo Idean Alves, 
sócio e chefe da mesa de 
operações da Ação Brasil 
Investimentos, o reajuste da 
gasolina e diesel, sem dú-
vidas, aumentará a pressão 
inflacionária, que chegará 
ao consumidor final via au-
mento de preços.

Política de preços

“Essa conta literalmente 
só aumenta e, ao que tudo 
indica, terá interferência por 
parte do governo até pelo 
aumento do consumo inter-
no ser crucial para o desem-
penho do PIB em ano elei-
toral. É um debate delicado, 
que alguém terá que ceder. 
Enquanto a Petrobras man-
tiver a política de preços 
atrelada à paridade interna-
cional, continuaremos sen-
tindo o reflexo dos ajustes 
do petróleo brent lá fora, o 
que não é exclusividade do 
Brasil. Até por isso, a atua-
ção do governo deve ser de 
forma pontual e não enxu-

gando a base de impostos 
em um momento em que 
o balanço do governo está 
mais apertado por conta da 
pandemia”, afirma.

Segundo Idean Alves, 
depois da terceira troca de 
CEO da Petrobras em me-
nos de dois anos, não só 
o governo, mas também o 
Congresso já demonstrou a 
sua insatisfação com a po-
lítica de preços, falando-se 
inclusive em CPI e mudan-
ça na política. “Especial-
mente em ano eleitoral, no 
final do dia, tem que se ‘en-
contrar’ um culpado, e hoje 
está sendo a Petrobras, já 
que o Estado é o majoritá-
rio”, diz.

Apesar de o IPCA de 
maio ter mostrado que a 
inflação dos combustíveis 
desacelerou, Idean acredita 
que esse alívio foi apenas 
temporário até porque o au-
mento da gasolina e do die-
sel, além do ICMS zerado 
sobre gasolina, álcool e gás 
natural prometem provocar 
impactos no longo prazo na 
alta da inflação.

“A inflação de maio já foi 
reflexo da política de aper-
to monetário adotada pe-
lo Copom desde de março 
de 2021, e que aos poucos 
vem surtindo efeito sobre a 
pressão inflacionária. Ainda 
é cedo para dizer que esse 
é um movimento que veio 
para ficar e que o Brasil 
atingiu os juros terminal, 
que seria o necessário para 
inverter de fato a curva de 
inflação. Então, devemos 
ter preços de combustíveis 
próximos ao patamar atual 
e, ao que tudo indica, com 
desoneração fiscal, mais 
subsídios pontuais por par-
te do governo, em especial 
aos caminhoneiros, como o 
auxílio de R$ 1 mil reais que 
está em debate”, afirma.

Consumo das famílias

Aquém das expectativas, 
o consumo das famílias de-

ve movimentar cerca de R$ 
5,6 trilhões ao longo deste 
ano, no Brasil, o que repre-
senta um aumento real de 
apenas 0,92% em relação a 
2021, a uma taxa positiva de 
0,42% do PIB. A estimati-
va é do estudo IPC Maps 
2022, especializado há qua-
se 30 anos no cálculo de ín-
dices de potencial de consu-
mo nacional, com base em 
dados oficiais. O levanta-
mento mostra como o per-
fil empresarial brasileiro foi 
afetado, com o fechamento 
de mais de 1,1 milhão de 
empresas de 2021 para cá. 
Outro destaque é a Região 
Nordeste, que recupera a 
vice-liderança no ranking 
de consumo entre as regi-
ões brasileiras.

Nesse contexto, as 27 
capitais, embora com per-
das em relação a 2021, apa-
recem respondendo por 
29,07% do total de gastos 
no país; enquanto o interior 
mantém sua participação 
no consumo em 54,9% até 
o final deste ano.

O Brasil possui cerca de 
215 milhões de cidadãos. 
Destes, 182,2 milhões mo-
ram na área urbana e são 
responsáveis pelo consumo 
per capita de R$ 28.708, 
contra R$ 12.614 gastos in-
dividualmente pela popula-
ção rural.

Tradicionalmente, a clas-
se B2 lidera o panorama 
econômico, representando 
cerca de R$ 1,2 trilhão dos 
gastos. Junto à B1, perten-
cem a 20,8% dos domi-
cílios, assumindo 38,8% 
(mais de R$ 2 trilhões) de 
tudo que será desembolsa-
do pelas famílias brasileiras. 
Presentes em quase metade 
das residências (47,9%), C1 
e C2 totalizam R$ 1,9 tri-
lhão (36,4%) dos recursos 
gastos. Já o grupo D/E, 
que ocupa 28,8% das mo-
radias, consome cerca de 
R$ 557,8 bilhões (10,7%). 
Embora em menor quanti-
dade (apenas 2,5% das fa-

mílias), a classe A vem, cada 
vez mais, se distanciando 
socialmente dos menos fa-
vorecidos e ampliando sua 
movimentação para aproxi-
madamente R$ 740 bilhões 
(14,1%). Já na área rural, o 
montante de potencial de 
consumo esperado é de R$ 
411,7 bilhões (7,3% do to-
tal) para este ano.

Com uma pequena con-
tenção, o Sudeste conti-
nua liderando o ranking 
das regiões, respondendo 
por 49% do consumo na-
cional. Como já mencio-
nado, o Nordeste volta a 
ocupar o segundo lugar 
no ranking das regiões, 
ampliando sua represen-
tatividade para 18,2%. Já, 
a Região Sul que, havia 
crescido na pandemia, re-
grediu para 17,9%. Assim 
como no ano passado, o 
quarto lugar segue ocu-
pado pelo Centro-Oeste, 
reduzindo sua fatia para 
8,5%, e por último, vem a 
Região Norte, que amplia 
sua atuação para 6%.

O desempenho dos 50 
maiores municípios bra-
sileiros equivale a R$ 2,2 
trilhões, ou 39,5% de tudo 
o que é consumido no ter-
ritório nacional. De 2021 
para 2022, os 12 principais 
mercados se mantiveram 
em suas posições, sendo, 
em ordem decrescente: 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília, Belo Horizonte, 
Salvador, Curitiba, Fortale-
za, Porto Alegre, Goiânia, 
Manaus, Campinas e Recife. 
Outras capitais, como Be-
lém (13º), Campo Grande 
(16º) e São Luís (20º) tam-
bém se sobressaem nessa 
seleção, bem como as se-
guintes cidades metropoli-
tanas ou interioranas: Gua-
rulhos (14º), São Bernardo 
do Campo (15º), Ribeirão 
Preto (18º) e Santo André 
(19º), no Estado de São 
Paulo; e São Gonçalo (17º) 
e Duque de Caxias (28º), no 
Rio de Janeiro.
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JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL REGIONAL 
DE JACAREPAGUÁ

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, 
extraídos dos autos da Ação INDENIZATÓRIA, movida por 

HENRIQUE GONÇALVES MARTINS DE SOUSA em face de 
WERNECK SPE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A, 

processo nº 0012603-20.2016.8.19-0203, na forma abaixo:
O Doutora. ANDRÉA FLORÊNCIO BERTO, Juiza da Vara aci-
ma, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos 
os interessados especialmente a WERNECK SPE INCORPORA-
ÇÃO IMOBILIÁRIA S/A, que em 05/07/22, às 11:00 hs., no site 
do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON 
B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 
879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 07/07/22, 
no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 
891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 9º RGI, matrícula 
nº 341277, Rua Edgard Werneck nº20 – Pechincha - RJ, ava-
liado as fls. 751 em 09/02/2022, por R$ 1.200.000,00. Condi-
ções Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site 
do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do 
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expe-
dido este, outro na integra estará afixado no local de costume 
e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da 
Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Jus-
tiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do 
NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 28/06/22. Eu, Gusta-
vo Alves de Souza, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscre-
vo. (ass) Dra. ANDRÉA FLORÊNCIO BERTO, Juiza de Direito.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ n° 02.270.689/0001-08 - NIRE 3330016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/06/22: 
Data, Horário e Local: Realizada em 21/06/22, às 09:00 horas, na sede da 
Companhia, localizada à Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, 
na Cidade e Estado do RJ. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e 
Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presença: Acionis-
tas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme as 
assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. Con-
vocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, 
face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) A renúncia do Sr. José Án-
gel Murillas Angoiti como membro do Conselho de Administração; (ii) A 
nomeação do Sr. Leonardo Moreira de Paiva Junqueira como membro do 
Conselho de Administração; e (iii) A ratificação e consolidação dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações: Os acionistas, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) Acei-
tar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. José Ángel Murillas Angoiti 
(indicado pela acionista Repsol Upstream B.V.) como membro do Conselho 
de Administração, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 20/04/22, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia; 
(ii) Aprovar a eleição como membro do Conselho de Administração da Com-
panhia, por indicação da acionista Repsol Upstream B.V., do Sr. Leonardo 
Moreira de Paiva Junqueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade n° 09733965-9, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF 
sob o n° 028.374.027-29, com domicílio comercial na Calle Méndez Álvaro 44, 
Madrid, Espanha. O Conselheiro ora eleito é investido em seu cargo mediante 
a assinatura do Termo de Posse e Desimpedimento, para os fins do art. 147, 
§§1º e 2º da Lei 6.404/76; e (iii) Ratificar e consolidar o Conselho de Adminis-
tração da Companhia, que é composto pelos seguintes membros: Sr. Manuel 
Tomás García Blanco, como Presidente do Conselho; Sr. Zhao Xuan, como 
Vice-Presidente do Conselho; Sr. Miguel Ernesto Klingenberg Calvo; Sr. 
José Carlos de Vicente Bravo; Sr. Leonardo Moreira de Paiva Junqueira; 
Sr. David de Cáceres Núñez; Sr. Mariano Carlos Ferrari; Sr. Liu Renjing; 
Sr. Wu Chengliang; e Sr. Lianhua Zhang, todos com mandato a se encerrar 
na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar em 2025. Encer-
ramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e nada mais 
havendo a tratar, e não tendo havido solicitação de instalação do Conselho 
Fiscal, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo 
tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Rep-
sol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. 
Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro 
próprio da Companhia. RJ, 21/06/22. Secretária da Mesa - Carolina Assano 
Massocato Escobar. Jucerja nº 4968996 em 27/06/22.

Alerj: Light e Enel tiveram 1.722 
reclamações na Codecon em um ano

Desde junho de 
2021, a Comissão 
de Defesa do Di-

reito do Consumidor (Co-
decon) recebeu 997 recla-
mações da Light e 725 da 
Enel, somando 1.722. Os 
dados sobre a insatisfação 
com os serviços prestados 
pelas concessionárias de 
energia elétrica foram apre-
sentados durante reunião 
realizada pelo colegiado, 
nesta terça-feira. As princi-
pais demandas foram sobre 
aumento do valor das tari-
fas na conta de luz, termo 
de ocorrência e inspeção 
(TOI) e duplicidade de co-
brança em um mesmo mês.

O coordenador jurídico 
da Codecon, Plínio Lacer-
da, reforçou a necessidade 
de as concessionárias me-
lhorarem a prestação de in-
formações ao consumidor. 
Nesse sentido, a sugestão 
da comissão é de que se ela-
bore uma cartilha informa-
tiva sobre como é calculada 
a tarifa pelo consumo de 

energia. “Não sabemos co-
mo é calculada a conta e é 
difícil explicar isso aos con-
sumidores”, disse.

Segundo a subcoordena-
dora jurídica da Codecon, 
Tatiana Cristina, é impres-
cindível aprimorar o Ser-
viço de Atendimento ao 
Cidadão (SAC) destas em-
presas. “Muitas das deman-
das que chegam para nós, 
são porque o consumidor, 
muitas das vezes, não con-
seguiu acesso ao canal de 
comunicação ou não foi 
atendido. O fornecimen-
to de energia tem caráter 
essencial, não é uma ques-
tão que pode ser resolvida 
depois. Ele tem urgência 
quando solicita. É um mo-
nopólio, o consumidor não 
pode bater na porta de ou-
tra empresa para fornecer 
o serviço, então é preciso 
primar pelo direito da qua-
lidade”, reforçou.

A representante da Enel, 
admitiu a complexidade da 
leitura da conta de energia 

elétrica e comentou o im-
pacto da variação da alíquo-
ta sobre o que é cobrado do 
consumidor. “Quanto mais 
informação e mais trans-
parente a gente puder ser é 
melhor para o consumidor 
e para a empresa. A sazona-
lidade, muito característica 
do estado do Rio, principal-
mente no período do verão, 
foi muito prejudicial para 
o nosso cliente”, disse An-
dréa Câmara.

A representante da Light, 
Laís Tocar, explicou os mo-
tivos pelos quais as contas 
de luz tiveram um aumen-
to exponencial. “A questão 
do ICMS varia em faixas. A 
maioria dos clientes conso-
me até 300kW e paga 18% 
de ICMS. No verão, com o 
aumento de consumo, essa 
faixa, passa a 32%. Nesse 
verão foi diferente porque 
tivemos a revisão tarifária 
determinada pela União, 
que na Light foi de 14,68%. 
Além disso, a crise foi agra-
vada pela crise hídrica, a 

pior em 91 anos. Por isso, 
foi criada uma bandeira de 
escassez hídrica que passou 
a cobrar R$14,20 a cada 100 
kW. Todos esses fatores 
construíram esse cenário”, 
comentou.

O representante do Pro-
con Carioca, Igor Costa, 
reiterou a crítica aos SACs 
e informou que cerca de 
16% das demandas que 
chegam ao órgão são rela-
tivas à Light. O titular da 
3ª Promotoria de Justiça 
de Tutela Coletiva de De-
fesa do Consumidor e do 
Contribuinte do Ministé-
rio Público/RJ, promotor 
Rodrigo Terra, informou 
que o órgão entrou com 
uma ação para unificar o 
serviço de atendimento ao 
consumidor para as em-
presas de energia elétrica, 
permitindo o acesso virtu-
al a todos os itens de ser-
viço, de forma que a loja 
da concessionária seja no-
tificada e estabeleça pra-
zos de resposta.

São Paulo tem nova 
greve de ônibus

Perdas no varejo no pós pandemia chegam a R$ 24 bi

O retorno dos con-
sumidores às lojas 
após a reclusão 

social vivida com a pan-
demia do coronavírus fez 
também o índice de perdas 
crescer em quatro setores 
do varejo. Segundo a 5ª Pes-
quisa Abrappe de Perdas no 
Varejo Brasileiro, realizada 
pela Associação Brasilei-
ra de Prevenção de Perdas 
(Abrappe) em parceria com 
a KPMG em 12 segmentos, 
supermercados, esportes, 
magazines e eletromóveis 
registraram em 2021 um 
crescimento nos índices de 
perdas em comparação a 
2020. No setor supermer-
cadista as perdas aumenta-
ram de 2,10% para 2,15%. 
No varejo de artigos espor-
tivos saíram de 0,99% para 
1,12%, no de magazines sal-
taram de 0,91% para 0,94% 
e no de eletromóveis foram 
de 0,11% para 0,26%.

Nos varejos supermerca-
dista, esportes e magazine, 

as perdas desconhecidas 
foram as principais respon-
sáveis pelo crescimento. “A 
perda desconhecida, princi-
palmente furtos (externos 
e internos), foi o fator de 
maior contribuição para es-
se aumento, pois em 2020 
tivemos controle de acesso 
de clientes em razão das li-
mitações impostas pelas pre-
feituras locais por conta da 
pandemia. Em 2021 esse ce-
nário se normalizou ao lon-
go do tempo, aumentando o 
risco de furtos nas lojas”, diz 
Carlos Eduardo Santos, pre-
sidente da Abrappe. O cres-
cimento das perdas no setor 
de eletromóveis é decorren-
te, por sua vez, de quebras 
operacionais (avarias das pe-
ças, por exemplo) por conta 
das crescentes vendas pelo 
e-commerce.

Na comparação dos 
12 setores pesquisados, o 
de supermercados, com 
2,15%, é, de longe, aque-
le com os maiores índices 

de perdas do varejo. Desse 
total, 1,43% são oriundas 
de quebras operacionais 
e 0,72% de perdas desco-
nhecidas, especialmente 
furtos. “Porém, as quebras 
operacionais geradas por 
produtos sem condição de 
vendas por vencimento, pe-
recibilidade e desperdício 
de alimentos, além de erros 
operacionais na gestão de 
estoques, continuam sen-
do as principais causas das 
perdas no setor (66,51%)”, 
argumenta Santos.

Pelo terceiro ano con-
secutivo, o índice geral de 
perdas caiu no varejo bra-
sileiro, para 1,21%, totali-
zando pouco mais de R$ 
24 bilhões, como aponta a 
Abrappe. Em 2020 ele ha-
via sido de 1,33%, com per-
das que somavam R$ 23,26 
bi. Um ano antes, a média 
foi de 1,36%.

O valor de R$ 24 bi em 
perdas representa o per-
centual de 1,21% sobre as 

vendas líquidas do varejo 
ampliado em 2021, que foi 
de R$ 1.990 trilhão, segun-
do dados extraídos do IB-
GE. Parceira na pesquisa, 
a KPMG também informa 
que não há espaço para ní-
veis excessivos de perdas. 
“Uma boa gestão dos pro-
cessos, logística eficiente 
e abastecimento balancea-
do são fundamentais para 
atingir níveis satisfatórios”, 
afirma Fernando Lage, só-
cio de Auditoria Interna, 
Risk & Compliance Servi-
ces da KPMG no Brasil.

A redução das perdas 
também se deve ao aumen-
to da maturidade das em-
presas varejistas em razão 
de maior relevância ao te-
ma, investimentos, equipes 
mais preparadas e melhoria 
dos processos, como apon-
ta o presidente da Abrappe. 
“Mas ainda estamos longe 
do resultado ideal, existe 
um oceano de oportunida-
des de melhorias”, diz.

Sem avanços na nego-
ciação do restante da 
pauta de reivindica-

ções, motoristas e cobrado-
res de ônibus de São Paulo 
param novamente à 0h des-
ta quarta-feira por 24 horas, 
segundo o Sindicato dos 
Motoristas e Trabalhadores 
em Transporte Rodoviário 
Urbano de São Paulo (Sin-
dmotoristas).

No dia 14 de junho, após 
15 horas de paralisação, a 
categoria conquistou rea-
juste salarial e do ticket-re-
feição de 12,47% retroativo 
à data-base, 1º de maio. A 
luta agora é pelo fim da ho-
ra de almoço não remune-
rada, o pagamento de 100% 
das horas extras e da Parti-
cipação nos Lucros e Resul-
tados (PLR).

A decisão unânime pe-
la nova greve foi tomada 
em assembleia realizada na 

tarde desta terça-feira que 
contou com a presença de 
mais de 6 mil trabalhado-
res.

De acordo com nota 
publicada no site do Sind-
motoristas, o setor patro-
nal resolveu ignorar todos 
os outros itens da pauta de 
reivindicações da categoria. 
“Já se passaram dois me-
ses das nossas negociações 
e os patrões mostraram-se 
intransigentes, pedindo pra-
zos, paciência e protelando 
decisões. A categoria está 
estafada dessa enrolação”, 
afirmou o presidente em 
exercício do sindicato, Val-
mir Santana da Paz (Sorri-
so).

A categoria também 
aprovou uma nova assem-
bleia para esta quarta-feira, 
às 16h, na sede do sindicato, 
para deliberarem o plano de 
luta e ações.



5Monitor Mercantil   l  Quarta-feira, 29 de junho de 2022 Financeiro

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.

Comunicamos aos Associados do Sindicato dos Publicitários e 
Agenciadores de Propaganda e Publicidade do Estado do Rio de Janeiro e 
a todos os interessados, que no dia 27 de junho de 2022, foram realizadas 
as Eleições Sindicais para a Renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e 
Delegados Representantes junto à Federação Nacional dos Publicitários, 
titulares e suplentes, para o mandato de 28/07/2022 a 27/07/2026. Foi 
proclamada eleita a Chapa abaixo discriminada:

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2022.
José Agenilson Santos

Presidente

SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO
RESULTADO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS

PARA O QUADRIÊNIO 2022/2026

DIRETORIA EXECUTIVA

José Agenilson Santos - Presidente
Jorge Maurício dos Santos - Secretário Geral
Cleverson Valadão Ridolfi - Sec. de Finanças
Ana Cristina Costa Lopes - Sec. de Com. Externa
Roberto Souza Monteiro - Sec. do Trab. e Prev.
Luciana Valéria J. de Farias - Sec. Ass Soc Cult Rec
Rafael Artur de Azevedo Moraes - Sec. Patrimônio

CONSELHO FISCAL EFETIVO

Benildes Marilia Sampaio Viana
Berenice Maria da Silva
Nilandi Carneiro de Oliveira

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Wilson Valadão Ridolfi
Camila Silva Santos

DELEGADOS SUPLENTES

Jorge Maurício dos Santos
Luciana Valéria Jardim de Farias

SUPLENTES DA DIRETORIA

Jorge da Conceição
Amanda de Carvalho M. Campean
Orlando Pandelo Vazquez
Pedro Aurélio Guedes de Matos
Luiz Alves dos Santos
Gilberto Garcia
Romualdo Ayres Costa

DELEGADOS EFETIVOS

José Agenilson Santos
Cleverson Valadão Ridolfi

LINHAS DE TAUBATÉ  
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME Nº 14.395.590/0001-03
NIRE 33.3.0030359-6

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

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de junho de 2022, às 10:30 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de 
Taubaté Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, sala 
701, Centro, CEP 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica 
dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4° do Artigo 124, da Lei 
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
em decorrência da presença da acionista Gemini Energy S.A., titular de 
ações representando a integralidade das ações de emissão da Companhia, 
conforme assinaturas constantes no livro de registro de presença de 
acionistas da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Mauricio Perez Botelho e secretariados pelo Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. 
ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) tomar 
conhecimento da renúncia dos atuais Diretores da Companhia; (ii) alteração 
da composição da Diretoria da Companhia; (iii) eleição dos novos Diretores 
da Companhia e fixação da remuneração anual global dos administradores 
da Companhia; (iv) exclusão das filiais listadas no Estatuto Social com a 
consequente alteração no artigo 1° do Estatuto Social da Companhia; (v) 
reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) 
autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os 
atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na 
presente Assembleia Geral. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e 
procedida à leitura da ordem do dia, foram tomadas, sem quaisquer 
restrições ou ressalvas, as seguintes deliberações: 5.1. Tomar conhecimento 
da renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Meton Barreto de 
Morais Neto, pelo Diretor Geral de Operações, Sr. Antonio Lisboa Salles 
Neto, pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Mauro 
de Almeida Santos e pelo Diretor Técnico, Sr. Evandro Cavalcanti, 
conforme cartas cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia e 
constam como Anexo I à presente Ata, bem como conceder-lhes ampla, 
geral, irrevogável e irretratável quitação com relação ao período em que 
exerceram seus respectivos cargos como membros da Diretoria da 
Companhia, exceto com relação a atos realizados com abuso de poder, 
conflito de interesses, violação ao disposto nos documentos societários da 
Companhia e/ou das Subsidiárias da Companhia e/ou omissão dolosa. 5.2. 
Aprovar a: (i) alteração da composição e do funcionamento da Diretoria da 
Companhia, de modo que a Diretoria passe a ser composta por: (a) um 
Diretor Presidente; (b) um Diretor de Transmissão; (c) um Diretor 
Administrativo; e (d) um Diretor sem designação específica; e (ii) eleição, 
como membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado 
de 3 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo no exercício das 
suas funções até a eleição e investidura de seus sucessores, dos Srs.: (i) 
GABRIEL MUSSI MORAES, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, 
portador da cédula de identidade RG nº 13.329.547-7 IFP-RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 104.684.287-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, 
nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor 
Presidente e para o cargo de Diretor de Transmissão; (ii) MAURÍCIO 
PEREZ BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 04.066.824-6 IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 
1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Administrativo; 
e (iii) ALEXANDRE NOGUEIRA FERREIRA, brasileiro, casado, economista, 
portador da cédula de identidade RG nº 6929633 SSP/MG, inscrito no CPF 
sob o nº 028.042.606-23, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 
228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor sem 
designação específica. 5.3. Os Diretores ora eleitos: (i) não estão 
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei das 
S.A.; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação 
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem 
inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, conforme 
estabelecido no §2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atendem ao requisito de 
reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não 
ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia, na forma do inciso I do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não 
tem nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do 
inciso II do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (vi) não são pessoas expostas 
politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável; e 
(vii) atendem aos requisitos de indicação como membros da administração 
previstos na “Política de Indicação e Remuneração dos Administradores”, 
aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa S.A. em reunião 
realizada em 12 de setembro de 2019, consoante Docs. 2 que, numerados 
e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. 5.3.1. Os 
Diretores ora eleitos iniciam os mandatos e tomam posse mediante a 
assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de 
Assembleias Gerais, arquivado na sede da Companhia, e constam como 
Anexo II à presente ata. 5.4. Fixar o montante global da remuneração anual 
dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 nos termos do 
montante proposto pela acionista presente, que rubricado e autenticado 
pela mesa, fica arquivado na Companhia como Doc. 1 5.5. Em razão das 
deliberações aprovadas nos itens 5.1 e 5.2 acima, o artigo 11 do Estatuto 
Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 11 – A Diretoria será composta de um Diretor Presidente, um 
Diretor Administrativo, um Diretor de Transmissão e um Diretor sem 
designação específica, todos residentes no País, acionistas ou não, eleitos 
e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato por 3 (três) anos, 
podendo ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos, permanecerão 
em seus cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos. Parágrafo 
Primeiro – Admitir-se-á a existência de até um cargo vago na Diretoria, 
podendo a Assembleia Geral determinar o exercício cumulativo, por um, 
das atribuições de outro diretor. Parágrafo Segundo – Na ausência ou no 
impedimento de qualquer dos Diretores, suas atribuições serão exercidas 
pelo Diretor que dentre os demais seja escolhido e designado pela 
Assembleia Geral. Parágrafo Terceiro – Observado o disposto no 
Parágrafo Primeiro deste Artigo 13, no caso de vaga na Diretoria, a 
Assembleia Geral, no período de 30 (trinta) dias a contar da vacância, 
elegerá um novo Diretor para completar o mandato do substituído. 
Parágrafo Quarto – A Diretoria se reunirá sempre que necessário, mediante 
convocação de qualquer de seus membros e com a presença da maioria 
deles, cabendo ao Diretor-Presidente presidir as reuniões.” 5.6. Aprovar a 
adoção, pela Companhia, com efeitos imediatos, das políticas corporativas 
aprovadas e vigentes pelo novo acionista controlador indireto, Energisa 
S.A., com a consequente revogação de todas e quaisquer políticas, 
manuais, regimentos internos, códigos, programas, dentre outros 
documentos similares, atualmente vigentes, que, nesse ato, se tornam 
nulas e sem qualquer efeito. 5.7. Aprovar a exclusão da menção das Filiais 
da Companhia no Estatuto Social. 5.8. Tendo em vista a deliberação 
aprovada no item 5.7 acima, o artigo 1 do Estatuto Social da Companhia 
passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 1º - Linhas de 
Taubaté Transmissora de Energia S.A. é uma companhia fechada regida 
pelo presente Estatuto e pelas leis vigentes, tendo sua sede e foro na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 
62, sala 701, Centro, CEP 20021-290 (“Companhia”)”. 5.9. Tendo em vista 
as deliberações acima e outras do interesse da Companhia, aprovar a 
reforma integral do Estatuto Social da Companhia, o qual, já consolidado, 
passará a vigorar na forma do Anexo III à presente ata. 5.10. Consignar que 
as deliberações da presente Assembleia Geral Extraordinária foram 
aprovadas em razão da transferência do controle societário indireto da 
Companhia para a Energisa Transmissão de Energia S.A. sociedade 
controlada pela Energisa S.A. 5.11. Autorizar os administradores da 
Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e 
cumprir as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral. 6. 
ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como 
ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, conforme aprovado 
por todos. Mesa - Presidente - Mauricio Perez Botelho; Secretário – 
Guilherme Fiuza Muniz; Acionista – Gemini Energy S.A., representada por 
seus diretores Gabriel Mussi Moraes e Mauricio Perez Botelho. Confere 
com a original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de junho de 
2022. Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro. Empresa: Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A.. 
Certifico o arquivamento em 27/06/2022 sob o nº 00004969563. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA BANCOOP ALIMENTOS – 

COOPERATIVA DE CONSUMO
CNPJ 28.026.175/0001-97 / NIRE 33400055756

A Diretora Presidente a Senhora Katia Nunes Redelico da SOCIEDADE 
COOPERATIVA BANCOOP ALIMENTOS – COOPERATIVA DE CONSU-
MO, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados 
Associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada em nossa sede no dia 08 de julho de 2022, em primeira convo-
cação às 18:h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de 
20 Cooperados Associados, em segunda às 19h00min com meta- de mais 
01 (um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última 
às 20h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados 
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia 
Geral Extraordinária: 1- Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; 2- Elei-
ção/Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 28 de junho de 2022.

KATIA NUNES REDELICO
DIRETORA PRESIDENTE

SÉTIMA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA, NA FORMA ABAIXO: O MM 
Juiz de Direito Dr.(a) Andréia Florêncio Berto - Juiz Titular do Cartório da 
7ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, RJ, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de “Procedimento 
Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício” nº 0055258-
07.2016.8.19.0203 em curso neste Juízo, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente o executado a seguir relacionado 
NATAL DE ALCANTARA TAVARES, para ciência da Penhora efetuada 
por este Juízo, a qual recaiu sobre o imóvel localizado na Rua Retiro dos 
Artistas nº 968, aptº 403, Freguesia de Jacarepaguá, nesta cidade, matrícula 
127.835, 9º RI. Ciente de que, em querendo, dispõe do prazo de quinze 
(15) dias para oferecimento de impugnação e de que não poderão dispor do 
bem sem a prévia autorização deste Juízo, o qual funciona na Professora 
Francisca Piragibe, 80, Fórum, CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - 
Rio de Janeiro – RJ, e-mail: jpa07vciv@tjrj.jus.br., sob as penas da Lei. Não 
sendo impugnada, a execução terá seu curso com a avaliação e leilão do bem 
penhorado. Valor do débito: R$ 112.511,99 (cento e doze mil, quinhentos e 
onze reais e noventa e nove centavos). DADO E PASSADO nesta cidade 
do Rio de Janeiro, 16 de maio de 2022. Eu, Fernanda Gomes Castelo 
Branco - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29413, digitei. E eu, 
Gustavo Alves de Souza - Chefe de Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo.

Aneel aprova aumento 
médio de 12% em SP

A Agência Nacional 
de Energia Elétri-
ca (Aneel) apro-

vou nesta terça-feira (28) o 
reajuste tarifário das contas 
de luz deste ano da Enel 
Distribuição São Paulo. Os 
novos valores entrarão em 
vigor a partir de 4 de julho 
para os 24 municípios da 
área de concessão da distri-
buidora, que  atende cerca 
de 7,6 milhões de unidades 
consumidoras no estado.

O aumento médio pa-
ra o consumidor será de 
12,04%, sendo 18,03% para 
alta tensão e 10,15% para 
baixa tensão. Segundo a em-
presa, os consumidores de 
baixa tensão são, na maio-
ria, clientes residenciais. Já 
os clientes de média e alta 
tensão são, em geral, indús-
trias e grandes comércios.

De acordo com a Enel, 
os principais fatores que 
influenciaram o aumento 
foram a inflação, além dos 
encargos setoriais, como a 
Conta de Desenvolvimen-
to Energético (CDE), e os 

custos de compra de ener-
gia durante a crise hídrica 
de 2021. Ainda segundo a 
empresa, o aumento das 
tarifas seria de 27,64%, se 
não houvesse um “esforço 
de redução” por meio de 
medidas do governo federal 
e da companhia.

Bandeiras tarifárias

Na semana passada, a 
Aneel aprovou reajuste das 
bandeiras tarifárias, que in-
cidem na conta de luz em 
caso de escassez hídrica ou 
qualquer fator que aumente 
o custo de produção de ele-
tricidade. Os aumentos irão 
de 3,2% a 63,7%, depen-
dendo do tipo da bandeira.

No entanto, neste mo-
mento, os aumentos não 
tornarão as contas de luz 
tão caras porque, desde 
abril, a bandeira tarifária es-
tá verde, quando não ocor-
re cobrança adicional. Os 
valores entrarão em vigor 
em 1]º de julho e serão revi-
sados em meados de 2023.

BB: Crédito para 
antecipação de IR  
já supera 2021

O Banco do Brasil 
acaba de ultra-
passar R$ 408 

milhões de desembolso na 
linha de crédito para anteci-
par restituição de Imposto 
de Renda Pessoa Física (IR-
PF). Esse volume já é supe-
rior às liberações realizadas 
durante todo o ano passado. 
O tutorial no YouTube do 
BB (Como antecipar a res-
tituição de IR pelo AppBB) 
já contabiliza mais de 14 
milhões de visualizações.

“A antecipação da 
restituição de IRPF é al-
ternativa de crédito para 
quem busca reorganização 
financeira, sem impacto 
mensal de prestações. Des-
de março, quando reabri-
mos a linha, já são mais 
de 163 mil operações con-
tratadas”, destaca Ricardo 
Sehn, executivo da área de 
empréstimos e financia-
mentos do banco.

O BB disponibiliza o 

CDC Antecipação IRPF 
com taxas que variam de 
acordo com o perfil do 
cliente, a partir de 1,99% ao 
mês. Clientes do Banco po-
dem antecipar até 100% do 
valor da restituição do Im-
posto de Renda, até o limite 
de R$ 20 mil.

O pagamento é feito de 
forma automática, direto 
em conta corrente, em par-
cela única, no dia do recebi-
mento da restituição ou no 
vencimento final do con-
trato, previsto para janeiro 
de 2023, conforme o que 
ocorrer primeiro.

A contratação pode ser 
realizada até o dia 30 de se-
tembro, na rede de agências 
do Banco e nos canais digi-
tais, com envio do recibo da 
DIRF por meio eletrônico, 
celular ou computador. 
Neste ano, mais de 30% 
dos clientes optaram por 
antecipar o crédito direto 
no aplicativo.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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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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CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
CNPJ/ME 10.319.900/0001-50 - NIRE 33.3.0029314-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Junho de 2022
1. Local, Hora e Data:  Realizada aos 27 dias do mês de junho de 2022, às 16:00 horas, na sede social da Ciclus Ambiental 
do Brasil S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Brasil, nº 20.731, Lote 4, Pal 31786, QRD F, Coelho Neto, CEP 21515-001. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: 
Adriana Felipetto – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as 
seguintes matérias: (I) a rerratificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de dezembro 
de 2021 (“AGE 22.12.2021”), a qual aprovou a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até 2 (duas) séries, da 
Companhia, no valor total de até R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme 
definido abaixo) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), nos termos da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme 
alterada (“Lei 12.431”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, para distribuição pública com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente), (a) retificando (a.1) a deliberação (I), itens “(viii)”, 
“(ix)”, “(x)”, “(xx)” e “(xxii)” da AGE 22.12.2021, com o objetivo de ajustar os novos termos e condições das Debêntures da  
2ª (segunda) série; e (a.2) a razão social da acionista presente constante do item 6 da AGE 22.12.2021; e (b) ratificando todas 
as demais deliberações da AGE 22.12.2021; (II) a autorização à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para 
praticar(em) todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes para a realização e/ou formalização das deliberações 
desta Assembleia; e (III) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por seus 
procuradores para a realização e/ou formalização das deliberações desta Assembleia. 5. Deliberações: Examinadas e 
debatidas as matérias constantes da ordem do dia, a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia 
deliberou, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições: (I) aprovar a rerratificação da AGE 22.12.2021, para: (a) retificar:  
(a.1) a deliberação (I), itens “(viii)”, “(ix)”, “(x)”, “(xx)” e “(xxii)” da AGE 22.12.2021, com o objetivo de ajustar os novos termos 
e condições das Debêntures da 2ª (segunda) série: (viii) Prazo e Data de Vencimento das Debêntures: ressalvadas as 
hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, do Resgate Antecipado Facultativo 
(conforme definido na AGE 22.12.2021), ou do resgate em decorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado (conforme 
definido na AGE 22.12.2021), observado o disposto na Escritura de Emissão (conforme definido na AGE 22.12.2021), as 
Debêntures terão prazo de vencimento de (i) 9 (nove) anos e 1 (um) mês contados da Data de Emissão, para as Debêntures 
da Primeira Série (conforme definido na AGE 22.12.2021), vencendo-se, portanto, em 15 de janeiro de 2031 (“Data de 
Vencimento das Debêntures da Primeira Série”); e (ii) 9 (nove) anos e 6 (seis) meses contados da Data de Emissão, para as 
Debêntures da Segunda Série (conforme definido na AGE 22.12.2021), vencendo-se, portanto, em 15 de julho de 2031 (“Data 
de Vencimento das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira 
Série, as “Datas de Vencimento”); (ix) Enquadramento dos Projetos como Prioritários pelo Ministério do Desenvolvimento 
Regional: as Debêntures da Primeira Série contarão com o incentivo previsto no artigo 2º da Lei 12.431 e do Decreto 8.874 
tendo em vista o enquadramento do Projeto Primeira Série (conforme definido abaixo) como projeto prioritário pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regional, por meio da Portaria nº 1.051, de 31 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União 
(“DOU”) em 01 de junho de 2021 (“Portaria 1.051”). As Debêntures da Segunda Série contarão com o incentivo previsto no 
artigo 2º da Lei 12.431 e do Decreto 8.874 tendo em vista o enquadramento do Projeto Segunda Série (conforme definido 
abaixo) como projeto prioritário pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Portaria nº 1.498, de 20 de maio 
de 2022, publicada no DOU em 23 de maio de 2021 (“Portaria 1.498”); (x) Destinação dos Recursos:  nos termos do artigo 
2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e da Portaria 1.051 e da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) 
nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011 (“Resolução CMN 3.947”), a totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Companhia com 
a Emissão das Debêntures da Primeira Série serão utilizados para pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou 
dívidas relacionados à implantação do Projeto Primeira Série (conforme abaixo definido), desde que os gastos, despesas ou 
dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contado da data de 
encerramento da Oferta Restrita (“Projeto Primeira Série” e “Destinação de Recursos Primeira Série”, respectivamente), 
conforme detalhado na Escritura de Emissão. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e da 
Portaria 1.498 e da Resolução CMN 3.947, a totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão das 
Debêntures da Segunda Série serão utilizados para pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas 
relacionados à implantação do Projeto Segunda Série (conforme abaixo definido), desde que os gastos, despesas ou dívidas 
passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contado da data de encerramento 
da Oferta Restrita (“Projeto Segunda Série” e “Destinação de Recursos Segunda Série”, respectivamente), conforme 
detalhado na Escritura de Emissão (sendo que o Projeto Segunda Série em conjunto com o Projeto Primeira Série denominados 
de “Projetos” e a Destinação de Recursos Primeira Série quando em conjunto com a Destinação de Recursos Segunda Série 
denominada “Destinação de Recursos”) conforme detalhado na Escritura de Emissão; (xx) Remuneração das Debêntures 
da Segunda Série: a partir da Primeira Data de Integralização (conforme definido na AGE 22.12.2021) das Debêntures da 
Segunda Série, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido na AGE 22.12.2021) das Debêntures da 
Segunda Série incidirão juros remuneratórios equivalentes a 6,8405% (seis inteiros e oito mil quatrocentos e cinco décimos 
de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração da Debêntures da Segunda 
Série”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos desde a Data de Início da 
Rentabilidade (conforme definido na AGE 22.12.2021) ou a última Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da 
Segunda Série (conforme definido abaixo), conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com a fórmula 
a ser descrita na Escritura de Emissão; e (xxii) Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série:  
a Remuneração das Debêntures da Segunda Série será paga, semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em  
15 de janeiro de 2023 e os demais pagamentos devidos todo dia 15 (quinze) dos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo 
o último nas Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série (conforme definido na AGE 22.12.2021) (cada uma, uma 
“Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série” e, em conjunto com Data de Pagamento da Remuneração da 
Primeira Série, “Data de Pagamento da Remuneração”), conforme tabela a ser prevista na Escritura de Emissão. (a.2) a razão 
social da acionista presente constante do item 6 da AGE 22.12.2021: CS Infra S.A. (b) ratificar todas as demais deliberações 
da AGE 22.12.2021 não alteradas pela presente Assembleia. (II) autorizar a diretoria da Companhia, ou seus procuradores, 
a praticar(em) todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes para a realização e/ou formalização das deliberações 
desta Assembleia (incluindo, mas não limitado, a eventuais alterações e aditamentos aos documentos da Oferta Restrita); e 
(III) ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por seus procuradores, para a realização e/
ou formalização, conforme o caso, das deliberações desta Assembleia. 6. Encerramento: Foi autorizada a lavratura da 
presente ata na forma de sumário. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada 
a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Mesa: Presidente: Adriana Felipetto; Secretária: Maria Lúcia de Araújo. Acionista: CS Infra S.A. (por seus 
diretores João Bosco Ribeiro Filho e Anselmo Tolentino Soares Junior). Rio de Janeiro/RJ, 27 de junho de 2022. Certifico que 
a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Adriana Felipetto - Presidente, Maria Lúcia de Araújo - Secretária

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
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Governo divulgará preços dos 
combustíveis após a redução do ICMS
Ministro: Gasolina cairá de R$ 7,39 para R$ 5,84

Sem explicar qualquer 
metodologia de cál-
culo, O ministro de 

Minas e Energia, Adolfo Sa-
chsida, garantiu que o preço 
da gasolina “tem que cair, 
em média, de R$ 7,39 para 
R$ 5,84”. Ao ser questio-
nado nesta terça-feira por 
deputados da Comissão de 
Defesa do Consumidor da 
Câmara sobre a fiscalização 
dos preços dos combustí-
veis nos postos, disse que 
o governo vai divulgar uma 
tabela com os preços espe-
rados dos combustíveis em 
cada estado após a sanção 
da lei que limita a tributação 
estadual (LC 194/22).

Sachsida repetiu, porém, 
que o governo não tem 
como interferir nos preços 
praticados pela Petrobras, 
apesar de ser acionista ma-
joritário da empresa. Onze 
estados e o Distrito Fede-

ral questionam a redução 
dos impostos estaduais no 
Supremo Tribunal Fede-
ral. Mas o deputado Silvio 
Costa Filho (Republica-
nos-PE), presidente da co-
missão, criticou a postura 
da Petrobras que, segundo 
ele, tem um lucro espera-
do de R$ 150 bilhões para 
este ano.

Sugeriu a criação de uma 
conta de estabilização com 
os dividendos que a União 
recebe da empresa para re-
duzir mais os preços, mas 
Adolfo Sachsida disse que a 
medida pode gerar instabili-
dade no mercado. “O mer-
cado vai dizer que tem risco 
fiscal. Na hora que diz isso, 
o risco país aumenta e aí a 
taxa de câmbio desvaloriza. 
Quando ela desvaloriza, au-
menta o preço do combus-
tível. Na hora que aumentar 
o combustível, o que acon-

tece com a conta de estabili-
zação? Precisa colocar mais 
dinheiro nela”, explicou. O 
ministro também criticou a 
ideia de taxar uma parte dos 
lucros da empresa porque o 
momento agora, no mundo 
inteiro, é de reduzir impos-
tos.

Política de preço

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, o depu-
tado Reginaldo Lopes (PT-
MG) contestou o governo, 
afirmando que a política de 
Preço de Paridade Interna-
cional poderia ser modifi-
cada e que o descontrole da 
inflação está provocando 
um dano maior às contas 
públicas.

“Nós produzimos o bar-
ril do petróleo 60% mais ba-
rato que o resto do mundo. 
Nós poderíamos ter con-

trolado. Ao não controlar, 
nós quebramos o trabalha-
dor, que está no consignado 
porque aumentou o juro. 
Mesmo a União recebendo 
R$ 30 bilhões, ela aumentou 
a taxa Selic. 1% da taxa Selic 
é R$ 50 bilhões de endivida-
mento do Estado brasileiro. 
Que conta é essa? A União 
recebe R$ 30 bilhões e dei-
xa uma dívida interna de R$ 
200 bilhões?”, questionou.

Já o deputado Danilo 
Fortes (União-CE) criti-
cou a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
que, segundo ele, tem ado-
tado medidas para aumen-
tar as tarifas, enquanto o 
esforço dos parlamentares 
foi no sentido de reduzir 
impostos. Ele citou o rea-
juste das bandeiras tarifárias 
de escassez hídrica quando 
o momento é de reservató-
rios cheios.

Petrobras reinicia processo de venda de três refinarias

A Petrobras anun-
ciou o reinício, 
nesta segunda-

feira (27), dos processos 
de venda de três refinarias. 
Fazem parte do pacote a 
Refinaria Abreu e Lima 
(RNEST), em Pernambu-
co, Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas (REPAR), 
no Paraná, e Refinaria Al-
berto Pasqualini (REFAP), 
no Rio Grande do Sul, 

bem como os ativos logís-
ticos integrados a elas.

Os documentos com as 
principais informações so-
bre os ativos e os critérios 
de elegibilidade para a sele-
ção de participantes estão 
disponíveis na página da Pe-
trobras, no link Resultados 
e Comunicados. As etapas 
subsequentes dos processos 
de venda dessas três refina-
rias serão informadas opor-

tunamente ao mercado.
O plano de desinves-

timento em refino da Pe-
trobras representa, apro-
ximadamente, 50% da 
capacidade de refino nacio-
nal, totalizando 1,1 milhão 
de barris por dia de petró-
leo processado, e consi-
dera a venda integral dos 
seguintes ativos: Refinaria 
Abreu e Lima (RNEST), 
Unidade de Industrializa-

ção do Xisto (SIX), Re-
finaria Landulpho Alves 
(RLAM), Refinaria Gabriel 
Passos (Regap), Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas 
(Repar), Refinaria Alberto 
Pasqualini (Refap), Refina-
ria Isaac Sabbá (Reman) e 
Lubrificantes e Derivados 
de Petróleo do Nordeste 
(Lubnor), bem como os 
ativos logísticos integra-
dos a essas refinarias.

Energia solar deve 
ultrapassar 140 GW até 2040 

O Brasil acaba de 
superar a mar-
ca de 5 gigawatts 

(GW) de energia produzida 
utilizando somente placas 
solares, segundo a Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), O setor foto-
voltaico não para de bater 
metas e já se tornou um dos 
mais promissores geradores 
de energia para o Brasil do 
futuro.

Ainda de acordo com re-
centes pesquisas, micropro-
dutores e domínios comer-
ciais já representam mais de 
2 GW de energia boa ori-
ginada a partir do Sol, e as 
tendências só apontam para 
um futuro cada vez mais 
verde. Estima-se que a pro-
dução deve ultrapassar 140 
GW até 2040. Este patamar 
deve aumentar, ainda mais, 
nos próximos anos, uma 
vez que os sistemas solares 
estão sendo instaladas em 
telhados brasileiros, o que 
vai contribuir para aumen-
tar o percentual produtivo 
de energia fotovoltaica.

Recentemente, o Brasil 
registrou a marca histórica 
de 1 milhão de sistemas ins-
talados em telhados, facha-
das e pequenos terrenos no 
país, segundo mapeamento 
da Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovol-
taica (Absolar). São mais 
de 10,6 gigawatts (GW) 
de potência instalada em 
residências, comércios, in-
dústrias, produtores rurais, 
prédios públicos no Brasil. 
Na visão da Absolar, 2022 
poderá ser o melhor ano 
da energia solar já registra-

do no Brasil desde 2012, 
com o maior crescimento 
do mercado e do setor na 
última década. De acordo 
com análise da entidade, a 
geração própria de energia 
solar seguirá crescendo a 
passos largos e deverá prati-
camente dobrar sua potên-
cia operacional instalada, 
impulsionada pelos aumen-
tos nas tarifas de energia 
elétrica acima da inflação e 
pela publicação da Lei nº 
14.300/2022.

A SOL Copérnico - em-
presa que nasceu para pra-
ticar a sustentabilidade, 
democratizar a geração e o 
consumo de energia reno-
vável no Brasil, contribuin-
do assim para o crescimen-
to sustentável, melhoria na 
qualidade de vida e geração 
de empregos - sempre reite-
ra ainda mais o compromis-
so de fomentar negócios 
sustentáveis e a criação de 
uma cadeia produtiva “ver-
de”. Tem um foco em ESG 
desde a concepção e prá-
tica estes princípios todos 
os dias. É uma das maiores 
distribuidoras de soluções 
fotovoltaicas do país e con-
ta com o respaldo da maior 
plataforma financeira do 
setor.

 De acordo com a entida-
de, a tecnologia solar foto-
voltaica já está presente em 
mais de 5.480 municípios e 
em todos os estados brasi-
leiros, sendo que os estados 
líderes em potência insta-
lada são, respectivamente: 
Minas Gerais, São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e Paraná.
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Três perguntas: fundos  
de investimento fechados
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
fundos de inves-
timento fechados 

com Breno Andrade, as-
sessor de investimentos da 
Monte Bravo.

Quais são as principais 
características de um 
fundo fechado?

Nós aconselhamos a 
instituição de um fundo 
fechado para investimentos 
financeiros a partir de R$ 
15 milhões, desde que isso 
não seja todo o patrimônio 
de uma única pessoa ou de 
uma família. Quando esse 
tipo de fundo é montado 
para uma pessoa, ele é ex-
clusivo. No caso de uma 
família, ele é restrito.

Esse tipo de fundo não 
pode concentrar toda a ne-
cessidade de curto e longo 
prazo, pois, normalmente, 
num ano nós conseguimos 
aportar duas vezes e resga-
tar uma única vez. É preciso 
ter uma previsibilidade de 
patrimônio para que não se 
prejudique o fundo.

Num fundo fechado, os 
resgates têm que ser pro-
porcionais. Se um dos co-
tistas resgata R$ 100 mil, 
todos os demais cotistas 
têm que resgatar o mesmo 
valor proporcional a sua 
quantidade de cotas. Estou 
utilizando a palavra resgate 
para facilitar o entendimen-
to, mas num fundo fechado 
o resgate se chama amor-
tização.

Eu posso ter um fundo 
fechado num modelo puro, 
ou seja, comprando ativos, 
ou num modelo FIC (Fun-
do de Investimento em Co-
tas), sendo que o puro é um 
pouco mais caro que o FIC. 
Na média, um fundo fecha-
do puro custa no ano até 
R$ 45 mil, e um FIC até R$ 
25 mil. Assim, eu preciso 
pegar o custo fixo do fun-
do mais o custo de gestão 
para diluí-los dentro do pat-
rimônio do fundo, de forma 
a que a rentabilidade obtida 
pelo gestor não seja preju-
dicada pelos custos.

Num fundo fechado, 
você não tem tributação 
numa mudança de estraté-
gia. Se uma pessoa fizer isso 
utilizando fundos abertos 
de investimento, ela vai ter 
que resgatar o valor do fun-
do A, voltar com o dinheiro 
para a conta-corrente para 
então aplicá-lo no fundo B. 
Quando esse resgate é feito, 
há um fato gerador de Im-
posto de Renda.

Já num fundo fechado, a 
pessoa deixa de investir co-
mo pessoa física e passa a 
investir como um fundo de 
investimento. Nesse caso, o 
mesmo movimento de mu-
dança de estratégia gera lu-
cro para o fundo, e não para 
a pessoa física, não havendo 
um fato gerador para que 
a pessoa física tenha que 

recolher imposto de renda. 
Isso só vai ocorrer quando 
a pessoa fizer um resgate 
do fundo. Esse é um dos 
grandes divisores de água 
na tomada de decisões de 
longo prazo.

Estrategicamente, um 
fundo fechado tem como 
objetivo o longo prazo. 
Naturalmente, depois de 
dois anos, o fundo já atinge 
a menor alíquota de Impos-
to de Renda, 15%. Além 
disso, não há o adiantam-
ento de imposto de renda 
a cada seis meses, o famoso 
come-cotas.

Como um fundo fecha-
do tem um CNPJ, ele vira 
um investidor institucion-
al para todos os bancos e 
corretoras. Com isso, ele 
tem acesso a produtos mais 
sofisticados e exclusivos 
destinados a grandes inves-
tidores. Uma pessoa física, 
mesmo que tenha o mesmo 
volume de recursos de um 
fundo fechado, não conseg-
ue acessar esses produtos.

Um fundo fechado pode 
ser um bom instrumento 
de planejamento patrimo-
nial e sucessório. Quando 
feito em vida, esse tipo de 
planejamento é mais barato. 
Nesse tipo de fundo, uma 
pessoa que tem 100 cotas 
pode doar 99 delas aos seus 
beneficiários, pagando em 
vida o ITCMD. Mesmo com 
a doação, a pessoa perman-
ece com o poder econômi-
co e político sobre o fundo. 
O custo de sucessão recairá 
sobre a única cota que não 
foi doada.

Um fundo de renda 
variável investe em ren-
da variável. Um fundo 
de renda fixa investe em 
renda fixa. Como se de-
cide a realização dos in-
vestimentos num fundo 
fechado?

Excelente pergunta. O 
gestor do fundo pode ser 

de um banco, de uma corre-
tora ou de uma empresa de 
assessoria de investimento 
que pode ter um braço de 
gestão, como é o nosso ca-
so. A Monte Bravo é uma 
empresa de assessoria de 
investimento que tem uma 
gestora com sócios em co-
mum que é a Kilima.

Um gestor é contrata-
do para seguir a trajetória 
que será desenhada junto 
com a família. Por exemp-
lo, ela pode dizer que não 
gosta de investir no exteri-
or, já que acha que existem 
muitas oportunidades aqui 
dentro. Assim, o gestor vai 
sentar e combinar a políti-
ca de gestão com a família. 
Mas como o cotista vai ter 
segurança disso? Aí entra 
um cara chato, que vai ver 
se tudo aquilo que está na 
política está sendo aplicado, 
inclusive nas proporções 
estabelecidas: o auditor. Por 
exemplo, uma família pode 
dizer que não tem prob-
lema em investir em ren-
da variável, desde que não 
passe de 5% da carteira.

Pegando o exemplo das 
ações, se o mercado estiver 
num momento muito bom 
e o gestor entender que 
faz sentido aumentar a ex-
posição, ele tem que pegar 
uma anuência escrita com 
a família para poder sair da 
política. Do contrário, regra 
é regra, e o que está no con-
trato é para ser cumprido.

Na sua maioria, os fundos 
fechados não têm a partici-
pação da família na gestão. 
A família quer justamente o 
contrário: ela quer delegar. 
Um empresário, que tem 
um patrimônio de R$ 30 
milhões e um fundo fecha-
do de R$ 15 milhões, ganha 
dinheiro no seu negócio, e 
não nos investimentos. Ele 
delega a gestão ao gestor, 
que vai prestar contas men-
salmente sobre o que está 
fazendo.

Um fundo fechado 
acaba tendo uma relação 
muito próxima aos seus 
cotistas. Como funciona 
essa relação?

Como se trata de clien-
tes com uma grande ro-
bustez de patrimônio, isso 
exige muito conhecimento 
técnico e disponibilidade. 
O relacionamento acontece 
naturalmente. Eu tenho rel-
acionamento com os meus 
clientes há 3, 4 anos, e ago-
ra eles trouxeram parte dos 
seus patrimônios para mon-
tar um fundo exclusivo com 
a gente.

Para que possamos tra-
balhar com um nível pat-
rimonial elevado, nós te-
mos que ter pouquíssimos 
clientes para dedicarmos a 
atenção e tempo que esse 
perfil está acostumado a re-
ceber.

Uma família que tem 
um fundo fechado de R$ 
15 milhões, que é o valor 
mínimo, pertence à classe 
AAA no Brasil. Ela já con-
some os melhores serviços 
e produtos em todos os 
segmentos. Para essa fatia 
de patrimônio, nós temos 
a obrigação de entregar 
o melhor atendimento, 
estando muito próximos 
aos clientes, praticamente 
24x7.

Nós criamos um laço 
muito grande ao longo do 
tempo. Os clientes costu-
mam nos consultar para 
decisões que não têm im-
pacto financeiro no pat-
rimônio. Uma vez um cli-
ente me ligou com a dúvida 
se comprava uma BMW ou 
um Audi. Cá entre nós: se 
ele comprasse as duas, isso 
não faria qualquer diferença 
no patrimônio. Eu fui com 
ele ver os carros e ele aca-
bou decidindo sozinho pe-
la BMW. Ter uma pessoa 
de confiança ao lado ajuda, 
inclusive, na tomada de de-
cisões não financeiras.

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

Divulgação Monte Bravo
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