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Comissão do 
Congresso 
aprova texto
da LDO 2023

A Comissão Mista de Orça-
mento aprovou o relatório final 
do projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), o PLN 
5/22, que determina as metas e 
prioridades para os gastos públi-
cos do ano que vem e oferece os 
parâmetros para a elaboração do 
projeto de Lei Orçamentária Anu-
al (LOA) de 2023.

A comissão concluiu no início 
da noite a análise dos destaques 
que foram apresentados ao tex-
to, informa a Agência Câmara de 
Notícias. A proposta agora será 
analisada pelo Plenário do Con-
gresso.

Entre outras inovações, o subs-
titutivo do senador Marcos do Val 
(Pode-ES):

– autoriza a reestruturação e 
recomposição salarial da Polícia 
Federal, da Polícia Rodoviária Fe-
deral e da Polícia Penitenciária, 
além das polícias Civil e Militar e 
bombeiros militares do Distrito 
Federal;

– permite o aumento do teto de 
gastos, estimado em R$ 1,711 tri-
lhão, com a adoção de um índice 
de inflação mais atualizado;

– aumenta a transparência e 
torna obrigatória a execução das 
emendas de relator-geral do Orça-
mento, classificadas como RP 9;

– aumenta o controle político e 
social sobre as transferências es-
peciais.

A LDO fixa o montante de re-
cursos que o governo pretende 
gastar e economizar e autoriza o 
aumento das despesas com pesso-
al, entre outros itens.

Sem integração entre portos, 
ferrovias e rodovias, Brasil vai parar

Braço-direito de Guedes 
assume comando da Caixa

Reino Unido 
ameaça 
suspender gás 
para Europa

O governo britânico pretende 
cortar o fornecimento de gás à 
Europa em caso de nova escalada 
na crise com a Rússia. A coopera-
ção com os países do continente 
está ameaçada por que o Reino 
Unido não terá capacidade de sus-
tentar a si próprio quando chegar 
o inverno. A informação é do jor-
nal britânico Financial Times.

O possível corte reforça as dú-
vidas sobre as sanções contra a 
Rússia. A União Europeia planeja 
reduzir a importação de gás rus-
so, mas as alternativas estão cada 
vez mais raras e escassas. Muitos 
países estão pagando o produto 
da Rússia em rublos, como o País 
deseja, ou através de subterfúgios, 
importando via outros países.

Além do gás, combustíveis – 
como diesel – que chegam à Eu-
ropa também são produzidos a 
partir de petróleo russo em países 
como a Índia, que aumentou suas 
compras da Rússia.

Caso a crise do gás russo se 
agrave, os britânicos planejam 
colocar em prática um plano de 
emergência que envolve a sus-
pensão do fornecimento à Eu-
ropa, bloqueando os oleodutos 
aos Países Baixos e à Bélgica. A 
suspensão do fornecimento faz 
parte da quarta medida do pla-
no de emergência, caso haja uma 
grande escassez no fornecimen-
to e perda de pressão do sistema 
de gás.

Ao mesmo tempo, o presidente 
da Rede Europeia de Operadores 
de Sistemas de Transmissão, Bart 
Ian Hovers, afirmou que os pro-
tocolos de emergência da maioria 
dos países não são adequados para 
lidar com uma crise geopolítica, já 
que, originalmente, foram proje-
tados para lidar com “suspensões 
de curto prazo”.

De acordo com o Financial Ti-
mes, desde março dois oleodutos 
submarinos conectando o Reino 
Unido com a Bélgica e Países Bai-
xos estão operando com a capa-
cidade máxima, exportando 75 
milhões de metros cúbicos de gás 
por dia ao continente.

As sanções impostas pelos Es-
tados Unidos à Rússia, e seguida 
pelso países europeus, estão dese-
quilibrando o comércio mundial 
de combustíveis. Os Emirados 
Árabes Unidos estão produzindo 
petróleo perto de sua capacidade 
máxima. A afirmação – publicada 
segunda-feira pela WAM, agência 
de notícias oficial dos país – foi 
feita pelo ministro da Energia e 
Infraestrutura, Suhail bin Mo-
hammed Al Mazrouei.

Não existe projeto de país, e sim de governos

Projeção do Plano Na-
cional de Logística e 
Transporte (PNLP) mos-

tra que, até o ano de 2042, a de-
manda para os portos brasileiros 
tende a crescer 92%. “Para que 
esse crescimento ocorra de for-
ma ordenada, é preciso que a es-
trutura e administração portuária 
seja aprimorada no país. Ao lon-
go dos últimos anos, houve um 
crescimento exponencial de por-
tos, ferrovias e rodovias no Brasil, 
mas de forma pouco ordenada”. 
A opinião é de Paulo César Alves 
Rocha, especialista em infraestru-
tura, logística e comércio exterior, 
que monitora a infraestrutura bra-
sileira para integração de portos, 
ferrovias e rodovias afirma que o 
país precisa urgentemente de um 

plano de investimento para o se-
tor de logística.

Existem 36 portos públicos 
organizados no Brasil. Nessa 
categoria, encontram-se os por-
tos com administração exercida 
pela União, no caso da Compa-
nhia Docas, ou delegada a mu-
nicípios, estados ou consórcios 
públicos. A área destes portos 
é delimitada por ato do Poder 
Executivo. Dados do Banco 
Mundial mostram que um con-
têiner leva uma média de 13 dias 
para ser exportado do Brasil. 
Desses 13 dias, seis são devidos 
aos trâmites burocráticos.

O setor de transporte e lo-
gística deseja maior estabilidade 
econômica para a próxima ges-
tão presidencial. De acordo com 

a pesquisa realizada pela Deloitte 
Global, dos 491 dos empresários 
consultados, 68% citaram o pro-
cesso eleitoral com preocupação. 
Esses participantes lideram em-
presas que somam R$ 2,9 trilhões 
em receitas estimadas em 2021, 
representando 35% das receitas 
sobre o Produto Interno Bruto 
brasileiro.

Um dos grandes questiona-
mentos que os empresários do 
transporte apresentam é que não 
existe um “projeto de país”, e 
sim “projetos de governos”, que 
resulta que cada líder desenvolve 
de acordo com as suas próprias 
convicções. Isso acaba trazendo 
oscilação nos investimentos para 
os empresários a partir do ano de 
2023.

O presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, ofi-
cializou o pedido de de-

missão do cargo. Em carta envia-
da ao presidente Jair Bolsonaro, 
Guimarães rebateu as denúncias 
de assédio sexual feitas por fun-
cionárias da instituição e alegou 
inocência.

O Diário Oficial da União publi-
cou a exoneração a pedido e a no-
meação de Daniella Marques Con-
sentino como a nova presidente 
do banco. Secretária especial de 
Produtividade e Competitividade 
do Ministério da Economia, Con-
sentino está no governo desde 
janeiro de 2019 e foi assessora es-
pecial do ministro Paulo Guedes 
até o início do ano. Ela foi sócia 
do ministro em um banco de in-
vestimentos.

Em nota, a Federação Nacio-
nal das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal (Fe-
nae) manifestou “indignação fren-
te aos relatos de empregadas do 
banco sobre denúncias de casos 
de assédio sexual praticados” por 
Pedro Guimarães”. Na avaliação 
da Fenae, os fatos – em proces-
so de investigação pelo Ministério 
Público Federal – são gravíssimos 
e devem ser apurados com urgên-
cia e rigor.

Em outubro do ano passado, 
conforme noticiado no Monitor 
Mercantil, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e o Ministério 
Público Eleitoral (MPE) analisa-
vam denúncia de uso de recursos 
da Caixa para promoção política 
pessoal e propaganda eleitoral por 
parte de Pedro Guimarães.

Da Docas ES para
a firma que ganhou
a privatização

Após a privatização da Com-
panhia Docas do Espírito Santo 
(Codesa), responsável pela gestão 
dos portos do estado, o fundo 
vencedor da licitação, o Quadra 
Capital, contratou Julio Castiglio-
ni, ex-presidente da Codesa. A 
denúncia é da Federação Nacional 
dos Portuários (FNP) e da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT).

Castiglioni é também procurador 
do Estado do Espírito Santo. Após 
deixar a presidência da Codesa, on-
de promoveu uma reorganização 
para que ela se tornasse atrativa para 
a privatização, foi contratado como 
consultor da Quadra.

As entidades sindicais também 
chamam atenção para a contrata-
ção de Diogo Piloni, ex-secretário 
nacional de Portos, por uma mul-
tinacional que tem como meta 
atuar no mundo todo nas gestões 
portuárias no Brasil.

“É, no mínimo, estranho um 
servidor público que atuou pa-
ra que a privatização da Codesa 
acontecesse agora prestar servi-
ços para a empresa que ganhou a 
licitação”, critica o presidente da 
FNP e secretário-adjunto de Cul-
tura da CUT, Eduardo Guterra, 
em referência a Castiglioni.

Segundo a CUT, a Quadra, ao 
assumir a autoridade portuária, 
passou a ter controle sobre papéis 
importantes e estratégicos como 
administração dos terminais pú-
blicos, a fiscalização, atividades 
aduaneiras,até mesmo papel de 
polícia.

Daniella Marques Consentino

Valter Campanato /ABr
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Por que
você quer

empreender
se este

mundo é
tão difícil?

Redução de
custos e

planejamento
de vendas

são algumas
das possibilidades
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O inverno financeiro no mercado de venture capital
Por Igor Romeiro

O dinheiro fácil 
das rodadas 
de investimen-

to no mercado de venture 
capital secou, e agora esta-
mos vendo uma correria de 
startups buscando dinheiro 
para sustentar o inverno 
financeiro que chegou. O 
ponto é que a régua subiu, 
e aquelas rodadas “relâm-
pagos”, que existiam em 
fundos e em plataformas de 
crowdfunding, já não exis-
tem mais. O FOMO destas 
rodadas acabou, e o inves-
tidor está muito mais cri-
terioso ao decidir em qual 
startup ele irá investir.

Aqui há um ponto mui-
to importante. Fundos 
conseguem fazer rodadas 
relâmpagos, pois possuem 
analistas capazes de ava-
liar rapidamente todos os 
pontos de uma startup. In-
vestidores pessoas físicas, 

porém, na maioria das ve-
zes não sabem o que estão 
fazendo e “compram” pela 
pura emoção. Investimento 
e emoção são inversamente 
proporcionais. Invista com 
o coração e você terá pre-
juízo.

Voltando ao assunto da 
escassez de dinheiro, o ra-
ciocínio por trás dessa crite-
riosidade é o seguinte. Com 
a Selic em alta, na casa dos 
12,75% ao ano, o investidor 
que irá aportar R$ 20 mil, R$ 
50 mil ou mais em uma star-
tup começa a perceber que o 
retorno financeiro em uma 
aplicação atrelada a essa taxa 
compensará muito mais, vis-
to que o risco em uma renda 
fixa é muito baixo.

Uma curiosidade é que, 
quando a inflação estava 
baixa, os investidores que 
possuíam um tíquete mé-
dio de investimento de R$ 
1 mil a R$ 5 mil realizavam 
aportes mensais. Mas, co-

mo a inflação subiu, estes 
mesmos investidores já não 
aportam mais regularmen-
te, pois a mesma quantia 
pode ser usada para pagar 
despesas pessoais.

Outro ponto interessante 
é: os fundos que estavam 
nas séries A, B e C desce-
ram o degrau para rodadas 
mais baixas, pois não há 
mais abundância de dinhei-
ro, visto que quem está por 
trás das cotas vendidas pe-
los fundos são as pessoas fí-
sicas. E como a inflação su-
biu, o investidor migra para 
a renda fixa e aporta menos 
em investimentos mais ar-
riscados.

Resumindo, o investidor 

está muito mais criterioso 
para abrir a carteira e decidir 
colocar seu dinheiro suado. 
Se o empreendedor quiser 
captar alguma rodada, terá 
que mostrar valor em sua 
startup com crescimento de 
receita, aumento da quanti-
dade de clientes, busca do 
breakeven ou mostrar os 
lucros.

Empreendedores com 
a mentalidade de cash-
burn, cujas startups mais 
parecem um playground, 
aumentando duas ou três 
vezes o pró-labore depois 
da captação, serão descar-
tadas rapidamente nesse 
cenário de escassez. Uma 
coisa que alguns empreen-
dedores não entendem é 
que o dinheiro está sendo 
investido na startup e não 
para bancar custos da vida 
pessoal do empreendedor. 
É importante ressaltar 
que a escassez financeira 
é relativa. Na realidade, 

dinheiro ainda tem, só que 
está mais seletivo.

O Brasil ainda é um ce-
leiro de ótimas startups, 
pois os inúmeros proble-
mas que há no país for-
çam os empreendedores a 
buscarem e encontrarem 
soluções que os resolvam. 
Só o site ReclameAqui re-
cebe em média 40 a 45 mil 
reclamações diariamente. 
Se isso não for motivo su-
ficiente para empreender 
e encontrar soluções para 
os diversos problemas re-
latados, então não sei dizer 
qual pode ser o objeto ou 
fato motivador.

De qualquer forma, se 
você quer empreender sai-
ba que é um mundo difícil, 
cheio de problemas, solidão, 
muito trabalho e pouco re-
conhecimento até que você 
atinja um determinado ní-
vel. Quem era Oliver Velez, 
CEO do Nubank, quando 
a startup tinha um ano de 

vida? Provavelmente, mais 
um doido querendo brigar 
com o mercado financeiro e 
a burocracia brasileira. Po-
rém, quem ele é hoje?

E aqui vai uma dica para 
quem empreende já pen-
sando em buscar rodadas 
de investimento. Estejam 
preparados para responder 
à seguinte pergunta: por 
que você quer empreender 
se este mundo é tão difícil, 
ruim, desafiador e compli-
cado? Ter a resposta para 
esse questionamento é um 
passo importante em um 
momento de dificuldade 
econômica como o atual. 
Não ter é uma demons-
tração de falta de objeti-
vo. Startups sem um norte 
não atraem investidores, 
ainda mais nesse cenário 
de escassez financeira e 
seletividade.

Igor Romeiro é cofundador da Efund 

Investimentos.

NF-e é a chave do sucesso dentro do mundo corporativo
Por Isis Abbud

Todo mundo sabe 
que o governo 
brasileiro é um 

dos mais avançados em co-
leta de impostos do mundo. 
Por outro lado, temos um 
reflexo negativo no merca-
do e no dia a dia das em-
presas que acabam passan-
do por muita burocracia e, 
principalmente, não enxer-
gam como tomar vantagem 
para devolver valor para o 
próprio negócio. 

Quando falo que sou apa-
ixonada por documentos e 
notas fiscais, até entendo as 
reações de confusão e estra-
nheza. A minha provocação 
é justamente aproveitar es-
ses processos e dados, que 
já estão inseridos obriga-
toriamente nos fluxos das 
empresas com a entrega 
do SPED, os balanços, as 

obrigações acessórias, para 
trabalhar essa burocracia, 
transformar em oportuni-
dade e usar dos documen-
tos, como a NF-e, para 
tomar decisões e melhorar 
processos.

A Nota Fiscal Eletrônica, 
por exemplo, é um verda-
deiro baú do tesouro. São 
mais de 800 campos em seu 
XML; desde CFOP, dados 
de fornecedor, NCM, sta-
tus, chave de acesso, valores, 
alíquotas ICMS, alíquotas 
de PIS, frete, CEST, entre 
outros. Cada dado tem a 
sua importância para as en-
tregas aos órgãos governa-
mentais, mas ela vai muito 
além. Tem um potencial gi-
gantesco para utilizar esses 
dados para se planejar mel-
hor, evitar riscos e tomar 
decisões estratégicas.

As informações das NF-
es podem ser utilizadas 

em análises financeiras do 
próprio mercado, de ponta 
a ponta entre a compra e a 
venda, mas também trazem 
um impacto estratégico pa-
ra diferentes setores da em-
presa, como supply, com-
pras, logística, tesouraria, 
TI e inovação. O backoffice 
deixa de ser agente executor 
e torna-se uma área decisiva 
para a empresa.

Os profissionais dessas 
áreas que enxergam a pos-
sibilidade de cruzar infor-
mações conseguem ofere-
cer respostas melhores. Al-
gumas delas são a redução 
de custos, organização de 
entradas e saídas, argumen-

tos para negociações com 
fornecedores, planejamento 
de fluxo de caixa, investi-
mentos mais estratégicos, 
controles de estoques e 
oportunidades de inovações 
– como comprar melhor e 
mais.

Assim, pode-se dizer 
que a NF-e deixa de ser 
vilã para ser ferramenta 
de inovação para acom-
panhamento em tempo 
real da saúde financeira da 
empresa, para melhorias e 
potencialização tanto de 
grandes corporações co-
mo PMEs, que utilizam a 
nota como aliada.

Para ficar mais prático, 
imagine uma companhia 
que atua em nível nacional 
e que usa a NF-e para ger-
ar insights de negócio. Essa 
empresa seria capaz de co-
letar informações para um 
planejamento estruturado 

de crescimento no merca-
do, como: compreender 
em quais cidades há mais 
vendas, quais estados há 
mais gastos, identificar 
saltos de demanda, nego-
ciar preços com fornece-
dores e adequação de custo, 
considerando também as 
tributações, fretes e alíquo-
tas tanto em nível nacional 
quanto em âmbito estadual.

As possibilidades são 
tantas, e o mercado já está 
se movimentando para ol-
har os dados dos documen-
tos fiscais como estratégias 
de Inteligência de Negócio. 
O profissional contábil, 
tributário e fiscal que antes 
só enxergava as obrigações, 
agora está preocupado com 
alfabetização digital, estuda 
BI, automações e inovações 
na área.

Então essa visão da NF-e 
como vilã é um fator estru-

tural e cultural do Brasil que 
cada vez mais está se que-
brando. Já temos empresas 
que modificaram a postura 
em relação às notas, con-
seguem aproveitar as opor-
tunidades na burocracia e 
potencializam o próprio 
negócio. Isso envolve desde 
a automação do recebimen-
to e centralização desses 
documentos até a análise 
100% estratégica do uso 
dos dados relevantes da 
companhia que estão na 
NF-e e outros DF-es.

A verdade é que os doc-
umentos fiscais têm um 
enorme poder de revolucio-
nar o mercado corporativo 
e o modo como enxerga-
mos a economia. Quem já 
deu o primeiro passo, já está 
colhendo os resultados.

Isis Abbud é cofundadora e co-CEO 

da Arquivei.
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Brics+ será gigante  
em alimentos e energia

A expansão do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) pode resultar em uma nova ordem 

mundial em que os Estados Unidos não vão dominar a 
política global pela primeira vez desde a 2ª Guerra Mun-
dial, analisa o cientista político canadense Abishur Prakash 
em artigo no South Morning China Post. Argentina e Irã já 
manifestaram interesse em integrar formalmente o bloco; 
Arábia Saudita é outra candidata.

O Brics+ teria ampla presença na produção global 
de alimentos. Prakash cita que a Argentina é o 2º maior 
exportador mundial de milho (depois dos EUA), Índia 
é grande produtora de arroz e trigo, Rússia tem cevada, 
trigo e óleo de girassol, China, o algodão, e o Brasil é 
um dos líderes na soja. “O Brics ampliado tem o cesto 
alimentar que todo o mundo deseja. É provável que o 
Brics+ possa estabelecer uma troca de alimentos em que 
as nações comprem suas necessidades essenciais”, desta-
cou o cientista político.

Há também a força na área energética. Rússia e Arábia 
Saudita juntas produzem quase 20 milhões de barris 
do petróleo por dia. A adesão do Irã só reforçaria essa 
posição, isso sem contar com o pré-sal brasileiro. “Até 
agora no mundo não há nenhum grupo que reúna ex-
portadores e importadores. O Brics+ poderia mudar a 
situação”, afirmou Prakash.

Brics e mídia

No próximo dia 8 será realizado, online, o 5º Fórum de 
Mídia dos Brics, com o tema “Construindo consenso do 
Brics, promovendo o desenvolvimento global”.

Encalhados

De 29 imóveis da União oferecidos pelo Ministério da 
Economia, apenas 2 – dos mais baratos – foram vendidos 
até agora.

Rápidas

O CRA-RJ realizará, presencial e online, o 31° Encon-
tro de Professores e Coordenadores de Cursos de Admin-
istração (Eprocad), 13 de julho, às 9h, para discutir a im-
portância das novas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Administração. Inscrições: bit.
ly/3aOD4ll *** A Conferência Nacional BNI Brasil 2022, 
nesta sexta, às 13h, será online, transmitido no instagram 
@bnibrasil. Mais de 3000 empresários estarão presentes. 
Inscrições: bit.ly/conferenciabnibrasil2022 *** “Aspec-
tos polêmicos do ato cooperado e do ato não cooperado 
no contexto das plataformas digitais: reflexos jurídicos e 
contábeis” é o tema do evento híbrido que o Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB) realizará nesta sexta, 9h, no 
Rio de Janeiro. Inscrições: iabnacional.org.br *** A Escola 
Uerê, de Yvonne Bezerra de Mello, participa do “Fazendo 
Arte por Toda Parte”, da artista plástica Isabela Francisco 
*** A SoftwareONE abriu 42 vagas de Tecnologia em sua 
área de Delivery. Inscrições em careers.softwareone.com/
en/jobs *** O Centro Cultural da Fundação Ceperj acaba 
de completar 30 anos. A Sala Djanira (Av. Carlos Peixoto, 
54, Botafogo, zona sul do Rio) já abrigou mais de 800 
exposições de artes visuais e outras manifestações cult-
urais *** O programa de ofertas “Meu Mundial” alcançou 
1 milhão de usuários em menos de 1 ano de lançamento, 
superando as expectativas da rede de supermercados. O 
próximo passo serão ofertas personalizadas, seguindo o 
histórico de compras e as preferências.

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

Para 49% dos brasileiros, dinheiro 
significa sustento da família
Agregar significados para sua real definição além de conceitos monetários

Sustento da família, 
trazendo para a aná-
lise a importância do 

viés da segurança para o lar, 
é o que 49% dos brasileiros 
relacionam o significado do 
dinheiro, é o que destaca o 
estudo “O significado do 
Dinheiro” da NTT Data, 
sexta maior consultoria de 
TI e Negócios do mundo. 
Também mostra que pa-
ra 21% dos entrevistados, 
o dinheiro está ligado ao 
prazer e é um “meio” para 
desfrutar a vida e que 26% 
relacionam dinheiro a po-
der, ou seja, é uma chave 
que abre portas, sobretudo 
no convívio social.

A pesquisa qualitativa 
entrevistou individualmen-
te cinco especialistas em 
finanças e ações pessoais, 
além de 18 brasileiros (em-
preendedores e assalariados 
de todas as classes sociais). 
Já na etapa quantitativa, 
foram entrevistados 1.004 
brasileiros, divididos por 
região, classe social e idade.

“Buscamos avaliar a re-
lação dos brasileiros com o 
dinheiro ao longo do tem-
po por três pontos de vista: 
trocas, poder e consumo. A 
partir do momento em que 
o dinheiro deixa de ter ape-
nas conceitos monetários, 
passa a agregar novos signi-
ficados para sua real defini-
ção”, comenta Diego Alves 
Selistre, head de Pesquisa e 
Estratégia do Chazz, divi-
são de design e inovação da 
NTT Data.

A pesquisa foi realizada 
em duas fases, qualitativa e 
quantitativa. 

“As formas de uso do 
dinheiro estão conectadas 
com os seus diferentes sig-
nificados, pois entregam 
benefícios individuais e co-
letivos que reforçam a im-
portância da família, prazer 
de viver ou a inserção so-
cial”, explica Selistre.

Segundo o estudo, o bra-
sileiro é muito preocupado 
com questões relaciona-
das à responsabilidade so-
cial. Para 67% dos entre-
vistados, é importante ou 
muito importante utilizar 
o dinheiro em doações pa-
ra quem precisa ou apoiar 
causas sociais. Um detalhe 
interessante percebido pelo 
estudo é que esta questão 
é mais importante para as 
classes menos privilegiadas. 
Usar o próprio dinheiro 
para doações foi apontado 
como importante ou mui-
to importante para 21% da 
soma dos respondentes das 
classes C e D, ante 13% da 
soma dos participantes de 
classes A e B.

 “É interessante observar 
como os brasileiros de clas-
ses menos privilegiadas de-
monstram uma preocupa-
ção maior em doar, apoiar 
causas sociais e instituições 
em que acreditam”, diz o 
head de Pesquisa e Estra-
tégia do Chazz. “Trata-se 
de uma lógica de auxílio 

ao próximo muito comum 
principalmente entre as 
classes sociais menos favo-
recidas e foi ampliada du-
rante a pandemia.”

 Outra característica que 
chama a atenção são os 
gastos com comodidade e 
praticidade. Mais da metade 
dos entrevistados afirma-
ram que é importante ou 
muito importante usar o di-
nheiro com apps de entrega 
(55%), apps de mobilidade 
urbana (53%) e delivery de 
alimentos (51%).

“Neste caso, o que chama 
a atenção é que não há um 
grande diferencial percen-
tual em relação aos itens de 
comodidade e praticidade 
quando analisamos as clas-
ses sociais separadamente, 
o que sugere que todos gos-
tam de gastar seu dinheiro 
para o próprio conforto”, 
afirma Selistre.

Cuidados pessoais

O estudo destacou tam-
bém a importância de in-
vestir em beleza e cuidados 
com o corpo. 51% dos bra-
sileiros consideram impor-
tante ou muito importante 
usar seu dinheiro em mate-
riais e serviços esportivos, 
enquanto 45% destacaram 
o gasto em cosméticos e es-
tética.

Por fim, outra categoria 
de destaque foi lazer e en-
tretenimento. Streamings 
de vídeo, de música, apps 
de aluguel para viagens e 
games e jogos online fo-
ram relatados pelos parti-
cipantes como importantes 
ou muito importantes para 
41%, 25%, 37% e 17% dos 
entrevistados, respectiva-
mente.

“O interessante nesta 
parte da pesquisa é obser-
var a crescente utilização de 
serviços digitais por todas 
as classes sociais”, diz Selis-
tre. “A mensagem que fica 
é que os brasileiros buscam 
soluções digitais eficientes e 
não se importam de gastar 
seu dinheiro, se bem aten-
didos.”

Formas de pagamento

Em uma questão de 
múltipla escolha, os par-
ticipantes destacaram as 
suas formas de pagamen-
to preferidas. Apenas 24% 
das pessoas optaram pelo 
“dinheiro vivo”. Pagamen-
to por aproximação com 
cartões de crédito ou débi-
to foi destacado por 31% 
dos entrevistados, enquan-
to o pagamento inserindo 
estes cartões (chips) nas 
máquinas foram marcados 
por 35%. Pagamentos por 
aplicativos bancários foram 
escolhidos por 43% das 
pessoas, enquanto carteiras 
digitais, por 22%.

O grande destaque, no 
entanto, é o Pix, como a 
forma de pagamento pre-
ferida dos brasileiros. Para 

69% dos entrevistados é a 
principal forma de transa-
ção instantânea do Brasil. 
“O Pix é a opção preferi-
da de pagamento e recebi-
mento de dinheiro porque 
é instantâneo, está sempre 
disponível, é gratuito e não 
tem intermediários”, afir-
ma Selistre. Pouco mais da 
metade dos entrevistados 
(55%) afirmaram inclusive 
que se trata da melhor for-
ma de pagamento já inven-
tada.

 Os empreendedores que 
participaram do estudo dei-
xam claro que o Pix facili-
tou muito seus negócios, 
uma vez que 84% preferem 
receber por essa modalida-
de.

 Apesar de ser apontado 
como tendência, o paga-
mento por aproximação, 
seja por meio do smartpho-
ne ou pelo cartão, ainda 
encontra algumas barreiras 
culturais: 27% dos entrevis-
tados afirmaram ter medo 
da modalidade por receio 
de golpes (transferências 
não autorizadas).

 
Dinheiro que não é dinheiro

Ainda sobre as formas 
de pagamento, o estudo da 
NTT Data buscou entender 
a relação das pessoas com 
cashback, cupons, delivery 
grátis, etc. A conclusão: os 
brasileiros tratam esses be-
nefícios como dinheiro. Pa-
ra 42% dos entrevistados, 
cashback equivale a dinhei-
ro, 43% consideram cupons 
de desconto dinheiro por 
permitir economia nas 
compras e 40% consideram 
delivery gratuito como dife-
rencial para fazer compras 
online -- e consideram essa 
economia no custo final.

Potencializadas pelo 
aumento da digitalização 
durante a pandemia, as 
moedas digitais ganham 
popularidade, dando opor-
tunidade para cada segmen-
to e/ou empresa criar sua 
própria moeda, com suas 
próprias recompensas e seu 
próprio valor.

Esses formatos persona-
lizáveis de meios de troca 
(criptomoedas ou tokens) 
mostram novas possibili-
dades de transação que não 
exigem o real brasileiro. 
Este novo tipo de dinheiro 
movimenta a economia em 
jogos de videogame e 17% 
das pessoas consideram im-
portante gastar o próprio 
dinheiro nessas platafor-
mas.

Relação com o crédito

A pesquisa perguntou 
quais são as principais ca-
racterísticas que alguém 
precisa ter para uma vida fi-
nanceira saudável. Para isso, 
foi perguntado qual o ‘su-
perpoder’ de algum perso-
nagem famoso que alguém 
precisa ter: 

- Um em quatro acredi-

tam que é preciso ter inte-
ligência da Lara Croft, de 
Tomb Raider para organi-
zar as próprias finanças;

- Para 17%, é fundamen-
tal ter a criatividade do Anel 
do Lanterna Verde para ge-
rar novas formas de renda;

- 13% dizem que o suces-
so passa pelo domínio das 
novas tecnologias financei-
ras digitais, assim como o 
Homem de Ferro; - 12% 
acreditam que a flexibilida-
de da Mulher Elástica para 
se adaptar a diferentes mo-
mentos é o diferencial.

Em relação à tomada de 
crédito, 39% das pessoas 
afirmaram que já solicita-
ram empréstimos para pa-
gar outras dívidas; 35%, 
para pagar despesas ines-
peradas; 16%, para adquirir 
produtos; e 15%, para re-
formar a casa, entre outras.

Sobre os modelos de cré-
dito, 41% dos brasileiros 
utilizam o cartão de crédito, 
33% buscam empréstimos 
pessoais sem garantia, 33% 
optam pelos consignados 
e 20% utilizam o cheque 
especial. Financiamentos 
foi a modalidade apontada 
por 20% dos entrevistados; 
19% mencionaram em-
préstimos com parentes ou 
conhecidos; 13% citaram 
empréstimos pessoais com 
garantia; e apenas 9% men-
cionaram consórcios.

 
Oportunidades de negócios

“Os resultados do estudo 
mostram que há inúmeras 
oportunidades de negó-
cios que podem ser criados 
ou melhorados quando as 
marcas entendem a forma 
como os brasileiros veem 
e lidam com o dinheiro”, 
diz Selistre. “A diversidade 
na forma como o brasileiro 
enxerga o dinheiro mostra 
que serviços e soluções não 
podem mais ser pensados 
de forma genérica, como se 
todas as pessoas esperassem 
pela mesma experiência.” 
Segundo o head de Pesquisa 
e Estratégia do Chazz, o es-
tudo reforça a tendência de 
personalização de produtos 
e serviços pelas marcas.

Pouco mais da metade 
dos brasileiros (51%) gos-
tariam que os bancos en-
tendessem quem eles são e 
quais são seus objetivos pa-
ra que, desta forma, possam 
oferecer soluções personali-
zadas.

“O estudo aponta os ca-
minhos pelos quais os ban-
cos e instituições financei-
ras podem seguir na busca 
e fidelização de seus clien-
tes. A tendência apontada é 
que sejam criados produtos 
financeiros mais democrá-
ticos e acessíveis. Muitos 
brasileiros não possuem 
referências de educação 
financeira e criar este elo 
pode ser uma grande opor-
tunidade de criar conexão 
entre instituição e clientes”, 
diz Selistre.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Hotel Vacance  
Águas de Lindóia

O Hotel Vacance Águas de Lindóia, localizado no 
interior de São Paulo, será leiloado. O imóvel e 

bens móveis estão avaliados em R$ 74.783.750,57. Com 
179.400m² de área construída, o hotel teve a falência de-
cretada pela Vara Única de Lindóia em janeiro, por conta 
do descumprimento de um plano de recuperação judicial e 
pagamento de dívidas.

O leilão será iniciado neste 30 de junho em primeira 
praça e será encerrado no dia 7 de julho, prosseguindo 
para a segunda praça, e por fim, a terceira praça, que se 
encerra no dia 14 de julho, a partir das 10h. Os leilões 
serão conduzidos por Fernando Cerello, leiloeiro oficial 
da Mega Leilões (megaleiloes.com.br), e os lances poderão 
ser dados diretamente pelo site da leiloeira.

BB promove  
megaleilão de imóveis

O Banco do Brasil promove durante este mês 
leilão com mais de 3 mil imóveis, com descontos que 
chegam a até 70%. São ofertadas casas e apartamen-
tos em todo o país. No total, são 2.930 imóveis para 
venda direta e leilão no portal Seu Imóvel BB (seui-
movelbb.com.br).

Destaca-se que há imóveis que vão de R$ 11,9 mil a 
R$ 24,1 milhões. O Banco do Brasil afirma que uma das 
oportunidades é um apartamento residencial no Rio de 
Janeiro, com área total privativa de 43,72m², ofertado por 
R$ 79.218,00, valor 33% abaixo do avaliado.

Os lances partem de valores entre R$ 15 mil e R$ 9,3 
milhões, e os lotes podem ser comprados através de finan-
ciamento imobiliário ou à vista, segundo o edital de cada 
um dos leilões.

Oferta de apto no Engenho Novo

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está 
anunciando leilão do apartamento 1007 na Rua Arau-
jo Leitão, 205, Bloco B no Engenho Novo. Tem área 
edificada de 68m², com direito a vaga de garagem. 
O condomínio é fechado, com serviço de porteiro, 
com interfone. Ressaltando que o bairro é servido de 
todos os melhoramentos públicos, tais como, rede de 
água e esgoto, distribuição de energia elétrica, tele-
fone, internet, iluminação pública, ruas asfaltadas, 
transporte público. Avaliação: R$ 250.000,00. Leilão 
aberto.

Destaque de  
terreno em Petrópolis

Jonas Ryner (rymerleiloes.com.br) está desta-
cando leilão do terreno com 1.121m² situado na 
Rua Colômbia, lote 06, quadra 20, Quitandinha – 
Petrópolis/RJ. Trata-se de um terreno retangular, 
coberto de intensa vegetação, em aclive, com testada 
para as Ruas Colômbia e Venezuela. Ótima local-
ização em Petrópolis, próximo ao Hotel Quitand-
inha, Lago Quitandinha, Lago Sul Churrascaria, 
dentre outros pontos de interesse. Avaliação: R$ 
118.003,00. Leilão em andamento.

Apartamento em  
Campos dos Goytacazes

Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) promove 
leilão do apartamento 1002, na Av. Pelinca, 245, Edifício 
Village, Campos dos Goytacazes (RJ). O imóvel tem 2 
quartos, sala, banheiro, cozinha, e área de serviço. Área 
construída: 45,00 m². Avaliação: R$160.000,00. Leilão ab-
erto.

Aluguel com aniversário em  
julho pode ter reajuste de 10,70%

Os contratos de 
locação em an-
damento, com 

aniversário em julho e cor-
reção pelo Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M), 
poderão ser reajustados em 
10,70%. Esse é o percentual 
do IGP-M, divulgado nesta 
quarta-feira pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), no 
período compreendido en-
tre os meses de julho de 
2021 a junho de 2022 (12 
meses). Em junho, a varia-
ção foi de 0,59%.

O IGP-M é um dos prin-
cipais indicadores utilizado 
para reajuste contratual por 
ser o primeiro a ser divulga-

do ainda dentro do mês de 
referência. Segundo o Seco-
vi-SP, o fator de atualização, 
é de 1,1070.

A entidade explica que, 
para atualizar um aluguel de 
R$ 2.000 que vigorou até 
junho de 2022, realiza-se a 
multiplicação de R$ 2.000 
por 1,1070, que resultará 
em R$ 2.214, que corres-
ponde ao valor a ser pago 
no final de julho ou início 
de agosto.

Fatores de reajuste 
dos últimos meses:

Contrato com aniversário 
em julho/2022 e paga-
mento em agosto/2022: 
1,1070

Contrato com aniversário 
em junho/2022 e paga-
mento em julho/2022: 
1,1072

Contrato com aniversário 
em abril /2022 e paga-
mento em maio/2022: 
1,1477

Contrato com aniversário 
em março /2022 e pa-
gamento em abril/2022: 
1,1612

Contrato com aniversá-
rio em fevereiro /2022 
e pagamento em mar-
ço/2022: 1,1691

Contrato com aniversá-
rio em janeiro/2022 e 
pagamento em feverei-
ro/2022: 1,1778

Contrato com aniversá-
rio em dezembro/2021 
e pagamento em janei-
ro/2022: 1,1789

Contrato com aniversário 
em novembro/2021 e 
pagamento em dezem-
bro/2021: 1,2173

Contrato com aniversá-
rio em outubro/2021 e 
pagamento em novem-
bro/2021: 1,2486

Contrato com aniversá-
rio em setembro/2021 
e pagamento em outu-
bro/2021: 1,3112

Contrato com aniversário 
em julho/2021 e paga-
mento em agosto/2021: 
1,3575

Ourolux amplia portfólio  
de lâmpadas inteligentes

A Ourolux ampliou a li-
nha de lâmpadas inteligen-
tes Controled, que passa a 
contar com sete modelos e 
funções diversificadas. Os 
principais diferenciais da 
linha estão relacionados ao 
baixo consumo de energia, 
à eficiência energética e à 
praticidade dos modelos 
que não exigem instalação 
complexa, nem mesmo de 
equipamentos auxiliares, 
podendo ser facilmente 
controladas diretamente do 
interruptor após colocadas 
no soquete.

De acordo com o gerente 
Nacional de Vendas da Ou-
rolux, Douglas Moraes, a 
ampliação da linha tem co-
mo objetivo oferecer pro-
dutos que melhorem a ex-
periência do cliente. “Desde 
o início nossas lâmpadas 
inteligentes foram pensadas 
para fornecer praticidade 
e conforto aos usuários, a 
partir de funções inovado-
ras que auxiliam no dia a 
dia das pessoas, oferecendo 
uma ambientação adequada 

para cada momento”, expli-
ca Moraes.

A linha conta com lâm-
padas com funções auto-
máticas, que, ao ligar o in-
terruptor uma única vez, o 
produto executa as ações 
automaticamente. São elas a 
“Sensor de Presença”, que, 
ao perceber movimento, a 
lâmpada acende e, após três 
minutos sem movimento, 
apaga novamente. Esse mo-
delo oferece benefícios às 
áreas externas e ambientes 
comuns em prédios, condo-
mínios e hotéis, aumentan-
do a segurança e o conforto 
dos usuários e reduzindo o 
consumo de energia.

Na mesma categoria, a 
“Sensor de Luminosidade” 
é indicada para ambientes 
com luz natural, uma vez 
que a lâmpada conta com 
fotocélula integrada que 
acende quando estiver à 
noite e apaga quando esti-
ver de dia.

Além delas, a linha pos-
sui outros modelos em 
que as funções inteligentes 

podem ser controladas di-
retamente do interruptor, 
como a “Autodimerizável”, 
que permite a dimerização 
das lâmpadas por meio de 
toques no interruptor, com 
uma intensidade de 10% a 
100%. O modelo oferece 
vantagens em diversos con-
textos, como por exemplo, 
ao colocar uma criança para 
dormir, a mãe pode regular 
uma iluminação baixa para 
que não atrapalhe o sono e, 
ainda assim, continue moni-
torando a criança. 

A “2 em 1 Anti-Inseto” 
possibilita a troca da luz 
branca para luz amarelada 
que evita a presença indese-
jada de insetos. Já a “3 Tons 
de Branco” proporciona 
a troca do tom, alterando 
entre as luzes branca, in-
dicadas para ambientes de 
concentração, estudo e tra-
balho, a neutra, ótima para 
momentos de leitura, ou 
amarela (morna), ideal para 
momentos de relaxamento 
e descanso.

Além disso, a “3 Tons de 

Luz” viabiliza a mudança da 
intensidade da luz, disponi-
bilizando três opções de lu-
minosidade, que podem ser 
adequadas de acordo com a 
necessidade do proprietário 
naquele determinado mo-
mento. Por fim, o modelo 
“RGBW Multicolors”, que 
oferece mais de 15 combi-
nações de cores e intensi-
dades, que podem ser esco-
lhidas através do controle 
remoto, e proporciona inú-
meras possibilidade de per-
sonalização do ambiente.

Moraes ressalta ainda 
a praticidade especificada 
dos modelos da Ourolux 
em comparação ao merca-
do. “Existem modelos que 
precisam de outros equi-
pamentos complementares 
para executarem suas fun-
ções. Quando se trata da 
linha Controled, estamos 
falando de lâmpadas inte-
ligentes que não precisam 
de nenhum investimento 
adicional e nem mesmo a 
contratação de instalação de 
outros recursos”, finaliza.

Setor de máquinas e equipamentos 
fatura mais 3,6% em maio
O faturamento da 

indústria de má-
quinas e equipa-

mentos cresceu 3,6% em 
maio na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 
Segundo balanço divulgado 
nesta quarta-feira pela As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq), a receita 
líquida total ficou em R$ 28 
bilhões. De de janeiro a maio 
deste ano, o setor acumula 
queda de 4,1% na receita em 
relação a 2021.

Na avaliação da Abimaq, 
o resultado reflete a sina-
lização de bom desempe-
nho dos negócios durante 
feiras importantes, como 

a Agrishow, de tecnologia 
agrícola,  no fim de abril; e 
a Feimec, exposição de má-
quinas e automação indus-
trial no começo de maio. Na 
comparação com abril, o fa-
turamento do setor cresceu 
18,6%. A expectativa da in-
dústria é de crescimento de 
3,8% neste ano.

“Desde o mês de janeiro, 
vínhamos acumulando que-
das, principalmente quando 
se compara com o mesmo 
mês do ano anterior. Maio 
foi o primeiro mês do ano 
a registrar crescimento in-
teranual. Esse crescimento 
se deu pela primeira vez 
no mercado doméstico. As 
exportações já vinham com 

crescimento ao longo do 
ano e, a partir do segundo 
trimestre do ano passado, o 
mês de maio teve o resulta-
do puxado por vendas tan-
to no mercado doméstico 
quanto nas exportações”, 
disse a economista da Abi-
maq Cristina Zanella.

Os resultados mostram 
um início de ano mais fraco 
no mercado doméstico, mas 
o segmento voltou a crescer 
em maio. Na comparação 
com abril, já considerando 
o ajuste sazonal, houve au-
mento de 11,4% no fatu-
ramento com vendas inter-
nas. Na comparação com 
maio de 2021, o resultado 
(3,4%) interrompe uma sé-

rie de seis quedas consecu-
tivas. No período analisado, 
houve forte crescimento na 
receita de máquinas para 
uso industrial e na venda de 
máquinas para fins agrícolas 
e de construção civil.

Quanto às exportações, 
manteve-se a tendência de 
crescimento observada des-
de o início do ano, mesmo 
com uma pequena desvalo-
rização do dólar em relação 
ao real. Em maio, houve 
crescimento de 33,4% no 
faturamento com exporta-
ções na comparação com 
maio de 2021. A expectativa 
do setor é que o ganho com 
as exportações cresça 15% 
neste ano.
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49 - NIRE 33.203.261.388

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
ERRATA - Conforme publicação da convocação neste jornal nos dias 27, 
28 e 29/06/22 onde se lê CNPJ Nº 30.037.270/0001-49 leia-se CNPJ Nº 
30.037.279/0001-49. RJ, 30/06/22. WESTFAL-LARSEN SHIPPING AS.

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.

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

Disponibilização da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 
de junho de 2022, às 11:00 (onze) horas. A Companhia vem informar sobre a 
disponibilização da Ata acima mencionada na página da internet deste jornal, 
na mesma data desta edição impressa, a qual poderá ser acessada através do 
seguinte link: https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2022

MDS Partners Meeting 2022  
recebe corretores associados
A MDS Brasil, uma 

das principais cor-
retoras do país no 

segmento de seguros, resse-
guros, gestão de benefícios 
e consultoria de riscos, pro-
moveu neste mês de junho 
mais uma edição do MDS 
Partners Meeting, evento 
exclusivo para os membros 
do programa de relaciona-
mento da companhia, vol-
tado para corretores de se-
guros.

O encontro aconte-
ceu no Almenat Tapestry 
Collection By Hilton, em 
Embu das Artes, e reuniu 
profissionais parceiros de 
todos os estados do país 
para compartilhar o desem-
penho das atividades de co-
corretagem do último ano, 

premiar os destaques de 
2020 e 2021 e discutir novas 
ferramentas, iniciativas, ca-
ses de sucesso e estratégias 
de vendas planejadas para o 
próximo ciclo.

Durante o encontro, que 
teve como objetivo au-
mentar consideravelmente 
a capilaridade do progra-
ma, além de incrementar 
o reconhecimento da mar-
ca MDS Partners no mer-
cado, foram apresentadas 
todas as linhas de negócio 
(P&C, Saúde e Benefícios, 
Retail e Affinity & Bancas-
surance), assim como os 
principais produtos, ser-
viços e soluções da com-
panhia. Também foram 
realizadas várias atividades 
no intuito de aumentar o 

networking e gerar uma 
rica troca de conhecimen-
to entre os presentes. A 
realização contou com o 
patrocínio das empresas 
Alfa Seguradora, AXA 
Seguros, BMG Seguros, 
Fairfax, Mitsui Seguros, 
Onze, Sompo, Sura Segu-
ros, Swiss Re Corporate 
Solutions Brasil e Zurich.

Com maior concentra-
ção nas regiões Sudeste, Sul 
e Nordeste, o programa é 
dividido em cinco níveis: 
Essential, Select, Super Se-
lect e Premium - cada um 
de acordo com volume de 
negócios. A iniciativa repre-
senta hoje 14% do market 
share da companhia e é res-
ponsável por uma receita de 
mais de R$ 30 M. As áreas 

que lideram esse crescimen-
to são, respectivamente, 
Saúde e Benefícios (24%), 
Corporate Risks (11%) e 
Retail (11%).

“Os partners são a essên-
cia da MDS e uma parcela 
importante dos nossos pla-
nos de expansão. Ficamos 
muito felizes com esta no-
va edição do MDS Partners 
Meeting, de volta ao mer-
cado, no formato presen-
cial. Foi uma oportunidade 
única para atualização sobre 
as tendências deste setor, 
criação de novos relacio-
namentos e fortalecimen-
to daqueles já existentes”, 
afirma Arielo Couto, CEO 
da MDS Brasil e Ameri-
cas Regional Manager da 
Brokerslink.

Icatu amplia benefícios para os corretores especialistas

Voltada para os Cor-
retores Especialis-
tas que possuem 

um Programa de Benefícios 
com vantagens exclusivas, a 
campanha Desafio dos Es-
pecialistas, da Icatu, traz uma 
novidade especial para os 
participantes. Além de um 
ranking nacional com prê-
mios incríveis e uma viagem 
inesquecível para o resort 
Salinas Maragogi, o primei-
ro colocado em produção 
ganhará um carro zero qui-

lômetro, isso, caso a soma da 
produção de todos os cor-
retores Especialistas atinja a 
meta estipulada nos critérios 
da Campanha, que finalizará 
em 31 de dezembro.

Com o incentivo “Quan-
to mais você vender, mais 
chances de ganhar”, o De-
safio dos Especialistas traz 
benefícios que são calcula-
dos de acordo com as ven-
das dos produtos de Vida 
Individual, PME e cobertu-
ras de risco de Previdência.

“Essa é mais uma forma 
de apoiarmos os profis-
sionais que são altamente 
dedicados e empenhados 
em ampliar o acesso à pro-
teção do seguro de vida e 
da cobertura de previdên-
cia à população brasileira. 
Os corretores são grandes 
parceiros que prestam uma 
consultoria especializada ao 
cliente”, afirma Edson Oli-
veira, consultor do Canal 
Corretor da Icatu.

 O Programa de Benefí-

cios para Corretores Espe-
cialistas - aqueles que atin-
gem as metas estipuladas 
de vendas - foi desenvolvi-
do pela companhia com o 
objetivo de retribuir a par-
ceria e dedicação dos cor-
retores parceiros. O proje-
to conta com mais de 13 
benefícios e experiências 
diferenciadas, como even-
tos exclusivos, presentes 
personalizados, sorteios, 
premiações e comissiona-
mento diferenciado.

CVG-RJ celebra missa de 56 anos de fundação

Ao dirigir-se aos pre-
sentes, o padre lem-
brou-se das perso-

nalidades que antecederam 
os atuais dirigentes. “Cons-
truiram o CVG-RJ na expec-
tativa do que os que viessem 
na sequência fossem melho-
res do que eles e dessem con-
tinuidade ao trabalho que ini-

ciaram no passado. E vocês 
conseguiram chegar até aqui, 
aos 56 anos de fundação da 
entidade. Em décadas futuras 
outros estarão aqui celebran-
do e lembrando do quanto 
vocês realizaram e fizeram 
pelo Clube”.

Em mensagem aos pre-
sentes, o presidente do CVG-

RJ, Octávio Perissé, prestou 
homenagem aos presidentes 
falecidos: Minas Mardiros-
sian (primeiro presidente e 
um dos fundadores); Danilo 
Sobreira e Antônio Ribeiro e 
a todos os diretores que pas-
saram pelo Clube.

Lembrou também o papel 
social do CVG-RJ e concla-

mou os presentes “a unir 
esforços para abraçar causas 
de solidariedade a todos que 
necessitam de apoio e abrigo 
para sua sobrevivência e de 
seus familiares”. O presiden-
te destacou também “a im-
portância do Seguro de Vida 
na proteção dos lares e das 
famílias brasileiras”.

Planos de saúde odontológicos crescem 8,8% em um ano

Os planos de saúde 
exclusivamente 
odontológicos 

seguem com forte tendência 
de alta em volume de novos 
beneficiários no País. No 
período de 12 meses, encer-
rados em abril de 2022, hou-
ve acréscimo de 2,3 milhões 
de vínculos (alta de 8,8%) 
– eram 27 milhões em abril 
do ano passado e atingiu o 
patamar atual de 29,4 mi-
lhões. Os dados são da No-
ta de Acompanhamento de 
Beneficiários (NAB) nº 70, 
desenvolvida pelo Instituto 
de Estudos de Saúde Suple-
mentar (IESS).

Os registros com es-
se tipo de plano são de 
progressões consecutivas, 
desde o terceiro trimes-

tre de 2020, quando havia 
25,9 milhões de beneficiá-
rios. De lá pra cá os núme-
ros não pararam de subir: 
27,1 milhões em abril de 
2021, 29 milhões em ja-
neiro deste ano, até atingir 
29,4 milhões em abril. De 
acordo com o estudo, hou-
ve crescimento em todos 
os tipos de contratações 
no período de um ano. A 
maior alta, no entanto, em 
termos percentuais, ocor-
reu com o individual ou 
familiar (11%) com acrés-
cimo de 511 mil vínculos. 
O tipo coletivo empresa-
rial registrou 1,7 milhão de 
novos beneficiários (alta 
de 9,1%) e o coletivo por 
adesão 74,7 mil (2,7%).

Vale frisar que, em abril 

deste ano, 24,2 milhões – 
correspondente a 82,4% 
de beneficiários de planos 
exclusivamente odontoló-
gicos – possuíam um pla-
no coletivo. Do volume 
total, 87,6% pertenciam ao 
tipo coletivo empresarial e 
12,4% ao coletivo por ade-
são.

Para José Cechin, supe-
rintendente executivo do 
IESS, o comportamento 
observado nas principais 
regiões do País, com re-
gistros de alta, especial-
mente nos planos empre-
sariais, está diretamente 
ligado a disponibilidade e 
oferta de empregos for-
mais. “Observamos que, 
no período avaliado, hou-
ve melhoria nas oportu-

nidades de trabalho em 
todas as regiões do Bra-
sil. Considerando que o 
plano odontológico tem 
um preço bem acessível, 
é natural que haja reflexo 
no volume de novas ade-
sões a planos de saúde, 
fato que mantém o seg-
mento aquecido”, ressal-
ta

Em números absolutos, a 
maior alta referente a novas 
adesões a planos odontoló-
gicos ocorreu no estado de 
São Paulo (7%), que repre-
senta 691,8 vínculos entre 
abril do ano passado e o 
mesmo mês de 2022. Na 
sequência, aparece o estado 
de Minas Gerais com 349,4 
mil vínculos a mais no mes-
mo período (alta de 15,2%).
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ENEVA S.A.  
CNPJ/ME: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 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.

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

NIRE 33.3.0028402-8

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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Três perguntas: quando a  
existência de uma estatal se justifica?
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
empresas estatais 
com Gabriel Sen-

ra da Cunha Pereira, advo-
gado, professor, mestre em 
Direito Público e autor do 
livro “Por que empresas es-
tatais: a função social das 
empresas públicas e socie-
dades de economia mista na 
era da tecnologia”.

Com a proximidade 
das eleições, vai se inten-
sificar o debate esquizo-
frênico em torno do pa-
pel das estatais, onde vão 
sobrar argumentos sem 
qualquer embasamen-
to técnico tanto contra 
quanto a favor. Como vo-
cê vê essa situação?

Eu vejo isso de uma for-
ma entristecida. O Brasil 
tem algumas empresas es-
tatais muito relevantes e 
a discussão sobre as suas 
existências e as funções que 
elas desempenham tem que 
ser dada de uma forma mais 
séria. O Brasil perde boas 
oportunidades de fazer essa 
discussão por se perder em 
debates que são puramente 
contaminados por aspec-
tos ideológicos que servem 
muito mais para mobilizar 
as massas do que para efe-
tivamente trazer uma dis-
cussão produtiva sobre esse 
assunto.

Nos tempos atuais, com 
uma polarização cada vez 
maior no nosso ambiente 
político-partidário, vamos 
perder uma excelente opor-
tunidade de se discutir em 
2022 se as empresas estatais 
servem ou não servem, o 
porquê disso, as suas for-
mas de atuação e como elas 
podem ou não ser aprimo-
radas, num debate que co-
loque os pés no chão, os 
pingos nos is e que tragam 
verdades, e não argumentos 
cheios de clichês, como, por 
exemplo, “ah, as empresas 
estatais não servem para na-
da” ou “as empresas estatais 
não podem ser vendidas ja-
mais porque são patrimônio 
do povo!”. Esses clichês só 
nos fazem perder tempo.

No momento em que 
passarmos a discutir as em-
presas estatais com a serie-
dade que elas merecem, eu 
tenho certeza que o Brasil 
poderá dar um salto de qua-
lidade, produtividade e até 
mesmo no seu ambiente 
econômico como um todo. 
As estatais têm uma rele-
vância muito grande não 
só para o ambiente privado, 
mas também em termos de 
orçamento público.

Quando se justifica a 
existência de uma esta-
tal?

Essa pergunta é muito in-
teressante. Eu vou iniciar a 
resposta dizendo que não é 
só no Brasil em que se fala 

de empresas estatais, se elas 
têm motivo ou não para 
existir.

Em 2020, eu fiz uma pes-
quisa na qual identifiquei 
que grande parte dos países 
no mundo possuem empre-
sas estatais, desde os mais 
liberais aos mais estatistas. 
Entre os liberais estão os 
Estados Unidos e a Coréia 
do Sul, e entre os estatis-
tas está a China. Todos eles 
têm empresas estatais. A 
União Européia tem apro-
ximadamente 420 empresas 
estatais multinacionais. Es-
se é o ponto de partida para 
sabermos quando se deve 
ter uma empresa estatal.

No mundo inteiro e no 
Brasil, as empresas esta-
tais são utilizadas para que 
o estado possa intervir no 
domínio econômico. Em 
regra, principalmente nos 
países ocidentais e capitalis-
tas, a iniciativa privada é res-
ponsável por atuar no am-
biente econômico, só que 
em diversos momentos, o 
estado precisa intervir nes-
te ambiente, e quando in-
tervém diretamente, se faz 
isso por meio das empresas 
estatais. 

No Brasil, isso está no 
Artigo 173 da Constitui-
ção, que diz que o estado 
intervém na economia por 
meio de suas sociedades 
de economia mista ou em-
presas públicas. Aqui, essas 
empresas só podem existir 
em dois casos: por relevan-
te interesse social ou por 
imperativo da segurança na-
cional.

O relevante interesse so-
cial, que é o mais comum 
das empresas estatais, é o 
que chamamos de função 
social. Nesse caso, sempre 
que o estado entender que 
determinada empresa vai 
cumprir uma função social, 
ele pode criá-la para ater-se 
a esse objetivo durante toda 
a sua existência.

A maior parte das em-
presas estatais no Brasil e 
no mundo estão nos setores 
bancário, como o BNDES, 
energético e setores indus-
triais que são importantes 
para um determinado es-
tado, como o caso da Em-
brapa para a agropecuária 
brasileira.

No Brasil, historicamen-
te falando, as estatais bra-
sileiras passaram por duas 
grandes ondas de criação: a 
primeira foi da Era Vargas 
e a segunda no Governo 
Militar. Na Era Vargas, a 
ideia era criar estatais pa-
ra fomentar setores onde a 
iniciativa privada não tinha 
uma forte atuação. Como 
era necessário desenvolver 
a indústria de base, nós ti-
vemos a criação de estatais 
como CSN, Vale e Petro-
bras. No Governo Militar, o 
Brasil passou a investir em 
estatais com foco tecnoló-
gico e aeronáutico, ambien-

tes onde a iniciativa privada 
ainda não havia entrado.

Assim, vale a pena ter 
uma empresa estatal sem-
pre que nós nos deparar-
mos com a necessidade 
de atender a um relevante 
interesse público, no âmbi-
to do domínio econômico 
que a iniciativa privada não 
atende adequadamente, e 
que esteja em setores estra-
tégicos, seja ele financeiro, 
energético ou de um setor 
específico de potencialida-
de do país.

Como você está vendo 
a discussão em torno da 
Petrobras?

Como eu disse, as estatais 
são criadas para o atendi-
mento de uma determina-
da função social. No caso 
da Petrobras, ela não tem 
como função social vender 
combustível abaixo do pre-
ço de mercado. Esse é um 
ponto que precisa ser deixa-
do muito claro.

A Petrobras vem sendo 
objeto de ataques há muitos 
anos no Brasil. Na década 
passada, nós tivemos uma 
crise enorme por conta de 
diversos fatos de corrupção 
que aconteceram no âmbito 
da Lava-Jato, e agora ela é 
atacada por não atender aos 
interesses eleitorais do go-
verno de ocasião.

Em vez de se rediscutir 
de forma séria a formação 
de preço dos combustíveis, 
se ataca a companhia pelo 
preço que está sendo prati-
cado.

Essa discussão é com-
plexa, pois por mais que o 
Brasil seja autossuficiente 
em petróleo, nós não temos 
a capacidade de refino que 
precisamos para produzir 
todo o combustível que 
consumimos. Com isso, nós 
temos que importar com-
bustível. Uma intervenção 
nos preços praticados pode 
levar ao desabastecimento.

Eu entendo que o Brasil 
precisa discutir a formação 
de preço dos combustíveis, 
mas é necessário definir se 
isso será feito através da 
criação de um fundo, de 
uma medida extrafiscal que 
possa levar a um preço mais 
baixo ou através da entrada 
de novos atores no merca-
do. Existem muitas formas 
de se discutir isso.

O que não é certo é ata-
car a companhia, colocan-
do-a numa situação muito 
delicada e numa crise pra-
ticamente interminável. 
Eu me pergunto se essa 
crise não é para descredi-
bilizar a companhia e abrir 
um caminho para uma pri-
vatização sem a necessária 
discussão.

Eu não sou contra ou 
a favor da privatização da 
companhia de plano. Eu 
só acho que a discussão 
tem que ser séria, o que 
não é o caso.

ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- Companhia Aberta - 

CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20 
NIRE 35.300.321.707

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada às 17 horas do dia 20 de junho de 2022, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo. 2. Convocação e Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conse-
lho de Administração da Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), verificou-se a composição de quórum 
suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivan 
Müller Botelho e secretariados pela Sra. Keili Uema do Carmo. 4. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) apro-
vação para realização da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, da Compa-
nhia, no valor de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Emissão” e “Notas Comerciais”), as quais serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei do Mercado de Capitais”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) autorização para a prática, pela Diretoria da Companhia, de 
todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação de 
instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das Notas Comerciais no âmbito da Oferta 
Restrita (“Coordenador Líder”); (b) a contratação dos demais prestadores de serviços para fins da Oferta Restrita, tais como o agente 
fiduciário (“Agente Fiduciário”), que representará a comunhão dos titulares das Notas Comerciais (“Titulares das Notas Comerciais”), o 
escriturador, o banco liquidante, a agência de classificação de risco, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), os assessores 
legais, entre outros; (c) a negociação e a celebração do “Termo de Emissão de Notas Comerciais, com Garantia Fidejussória, em Série 
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Primeira Emissão da Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia 
S.A.” (“Termo de Emissão”), nos termos do artigo 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021 (“Lei nº 14.195”), do “Con-
trato de Estruturação, Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de 
Colocação, de Notas Comerciais, com Garantia Fidejussória, em Série Única, da Primeira Emissão da Energisa Sul-Sudeste – Distri-
buidora de Energia S.A.” (“Contrato de Distribuição”) e dos demais documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta 
Restrita (inclusive eventuais aditamentos); (iii) autorização, nos termos do artigo 21 do estatuto social da Companhia, para que 2 (dois) 
Diretores; ou um Diretor em conjunto com um procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Direto-
res da Companhia; ou 2 (dois) procuradores, tomem todas as providências e realizem todo e qualquer ato necessário, bem como assi-
nem, quaisquer documentos necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita; e (iv) a ratificação de todos os atos já 
praticados, relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Instalada a presente reunião, após exame e discussão da matéria 
constante da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições: 5.1 Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário. 5.2 Autorizar a realização da Emissão 
e da Oferta Restrita, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas no Termo de 
Emissão: I. Número da Emissão. A Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de Notas Comerciais da Companhia. II. Quantidade de 
Notas Comerciais. Serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Notas Comerciais. III. Valor Nominal Unitário. O valor nominal 
unitário das Notas Comerciais será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Nominal Unitá-
rio”). IV. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Valor 
Total da Emissão”), na Data de Emissão. V. Número de Séries. A Emissão será realizada em série única. VI. Colocação e Procedi-
mento de Distribuição. As Notas Comerciais serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, 
sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão, no âmbito da Oferta Restrita, com a intermediação do 
Coordenador Líder, responsável pela colocação das Notas Comerciais, nos termos do Contrato de Distribuição, a ser celebrado entre 
a Companhia e o Coordenador Líder. VII. Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos captados por meio da Emissão das Notas 
Comerciais serão destinados a gestão ordinária dos negócios da Companhia. VIII. Data de Emissão. Para todos os fins de direito e 
efeitos, a data de emissão das Notas Comerciais será aquela definida no Termo de Emissão (“Data de Emissão”). IX. Garantia Fide-
jussória. A Energisa S.A., sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Cataguases, 
Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, n° 80 (parte), Centro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.864.214/0001-06 (“Garantido-
ra”), constituir-se-á, nos termos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), de forma irrevogável e 
irretratável, na condição de avalista e principal pagadora, solidariamente com a Companhia por todas as obrigações decorrentes do 
Termo de Emissão. X. Banco Liquidante e Escriturador. O banco liquidante da Emissão e escriturador das Notas Comerciais é o Itaú 
Corretora de Valores S.A., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.500, 3º andar, parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Banco Li-
quidante” e “Escriturador”). XI. Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade. As Notas Comerciais serão emitidas sob a forma escri-
tural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais será 
comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, com relação às Notas Comerciais que estiverem custodiadas 
eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome do Titular de Notas Comerciais, que servirá como 
comprovante de titularidade de tais Notas Comerciais. XII. Prazo e Data de Vencimento. Observado o disposto no Termo de Emissão, 
as Notas Comerciais terão prazo de 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias (“Data de Vencimento das Notas Comerciais”). XIII. 
Atualização Monetária. O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais não será atualizado mo-
netariamente. XIV. Remuneração das Notas Comerciais. Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais (ou sobre o saldo do 
Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais) incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por 
cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível 
em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) de 1,55% (um inteiro e cinquenta e 
cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”). XV. Amortização do Saldo 
do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações decorren-
tes das Notas Comerciais, nos termos a serem previstos no Termo de Emissão e na legislação aplicável, o saldo do Valor Nominal 
Unitário das Notas Comerciais será amortizado em 2 (duas) parcelas consecutivas, sendo que a primeira parcela será devida no 36º 
(trigésimo sexto) mês contado da Data de Emissão (inclusive), e a última parcela devida na Data de Vencimento das Notas Comerciais 
(“Data de Amortização das Notas Comerciais”). XVI. Pagamento da Remuneração. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos a serem previstos no Termo de Emis-
são, a Remuneração será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão. O pagamento da Remuneração será feito pela Compa-
nhia aos Titulares de Notas Comerciais de acordo com as normas e procedimentos da B3. XVII. Local de Pagamento. Os pagamentos 
a que fizerem jus as Notas Comerciais serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (i) 
os procedimentos adotados pela B3, para as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados 
pelo Escriturador, para as Notas Comerciais que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3. XVIII. Prorrogação 
dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o 1º (primeiro) Dia Útil sub-
sequente, se a data do vencimento coincidir com dia em que não houver expediente bancário no local de pagamento das Notas Comer-
ciais, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação 
quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo. XIX. Encargos Moratórios. Sem prejuízo 
da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Titulares de Notas Comer-
ciais, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial: (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) 
juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento; ambos calcu-
lados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). XX. Preço de Subscrição. As Notas Comerciais serão subscritas 
e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, na Data de Emissão, pelo seu Valor Nominal Unitário, de 
acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso seja possível a integralização em mais de uma data, a Nota Comercial que 
venha a ser integralizada em data diversa e posterior à Data de Emissão deverá ser integralizada considerando o seu Valor Nominal 
Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de início da rentabilidade (inclusive) até a data de sua 
efetiva integralização (exclusive). XXI. Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica. As Notas Comerciais serão 
depositadas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacio-
nalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do 
CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas e as Notas Comer-
ciais custodiadas eletronicamente na B3. XXII. Negociação. As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente a, no máximo, 75 
(setenta e cinco) Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), podendo ser subscritas e integralizadas por, no máximo, 50 
(cinquenta) Investidores Profissionais. As Notas Comerciais somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valo-
res mobiliários entre Investidores Qualificados (conforme abaixo definido), desde que decorridos 90 (noventa) dias contados de cada 
subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, salvo o lote objeto de 
garantia firme indicado no momento da subscrição, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos arti-
gos 2º e 3º da Instrução CVM 476, e, em todos os casos, observado o cumprimento, pela Emitente, das obrigações descritas no artigo 
17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Notas Comerciais deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis e vigentes, conforme alteradas de tempos em tempos. Adicionalmente, fundos de investimento e carteiras administra-
das de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único in-
vestidor para os fins dos limites previstos acima, conforme o parágrafo único do artigo 3º da Instrução CVM 476. XXIII. Resgate 
Antecipado Facultativo Total. A Companhia poderá, a seu critério, após 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Emissão 
(inclusive), resgatar antecipadamente a totalidade das Notas Comerciais mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data 
de pagamento da Remuneração imediatamente anterior até a data do resgate antecipado facultativo total, bem como Encargos Mora-
tórios devidos e não pagos até a data do referido resgate (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido de prêmio equivalen-
te a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, considerando 
a quantidade de dias úteis a transcorrer entre a data do efetivo resgate antecipado facultativo total das Notas Comerciais e a Data de 
Vencimento das Notas Comerciais, incidente sobre o Valor do Resgate Antecipado Facultativo, nos termos a serem previstos no Termo 
de Emissão. XXIV. Oferta de Resgate Antecipado. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta 
de resgate antecipado total das Notas Comerciais, nos termos a serem previstos no Termo de Emissão. XXV. Aquisição Facultativa. 
A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Notas Comerciais, no mercado secundário, condicionado ao aceite do respectivo Ti-
tular de Notas Comerciais vendedor por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 
o caso. A Companhia deverá fazer constar das demonstrações financeiras da Companhia referidas aquisições. As Notas Comerciais 
adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) ser novamente 
colocadas no mercado. As Notas Comerciais adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas 
no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Notas Comerciais. XXVI. Vencimento Antecipado. As Notas Co-
merciais poderão ser vencidas antecipadamente na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado definidas no 
Termo de Emissão. XXVII. Amortização Extraordinária. Não será admitida a realização de amortização extraordinária parcial das 
Notas Comerciais. XXVIII. Classificação de Risco. Será contratada, como agência de classificação de risco da Oferta, a Fitch Ratings 
Brasil Ltda., observado que a classificação de risco deverá ser atualizada anualmente, conforme termos a serem descritos no Termo 
de Emissão. XXIX. Demais Características. As demais características das Notas Comerciais, da Emissão e da Oferta Restrita encon-
trar-se-ão descritas no Termo de Emissão e nos demais documentos pertinentes. 5.3 Autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia a 
tomar todas as providências e realizar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta Restrita, conforme a legis-
lação aplicável, incluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação de instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais 
para realizar a colocação das Notas Comerciais no âmbito da Oferta Restrita, podendo fixar as respectivas comissões, negociar e as-
sinar o respectivo mandato e/ou contrato de prestação de serviços; (b) a contratação dos demais prestadores de serviços para fins da 
Oferta Restrita, tais como o Agente Fiduciário, o escriturador, o banco liquidante, a agência de classificação de risco, a B3, os asses-
sores legais, entre outros, podendo para tanto fixar os respectivos honorários, negociar e assinar os respectivos contratos de prestação 
de serviços; e (c) a negociação e a celebração de quaisquer instrumentos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à realização 
da Emissão, incluindo, mas não se limitando ao, Termo de Emissão e o Contrato de Distribuição, em qualquer hipótese, sem necessi-
dade de nova aprovação societária pela Companhia ou de realização de assembleia geral de Titulares das Notas Comerciais. 5.4 Au-
torizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Diretores da Compa-
nhia tome todas as providências e realize todo e qualquer ato necessário, bem como assine, isoladamente, quaisquer documentos 
necessários à efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a, o Termo de Emissão (e seus eventuais 
aditamentos) e o Contrato de Distribuição. 5.5 Ratificar todos os atos relativos à Emissão e à Oferta Restrita que tenham sido praticados 
anteriormente pela Diretoria da Companhia, inclusive a outorga de procurações. 6. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tra-
tado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes. Assinaturas: Ivan Muller Botelho – Presidente. Keili Uema do Carmo – Secretária. Conselheiros: Ivan 
Muller Botelho; Ricardo Perez Botelho; e Marcelo Silveira da Rocha. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas 
de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.. Keili Uema do Carmo - Secretá-
ria. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 326.297/22-4 em 28/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Governo Central tem segundo  
maior déficit para meses de maio

A antecipação do dé-
cimo terceiro para 
os aposentados e 

os gastos com o Auxílio 
Brasil fizeram as contas 
públicas registrar o segun-
do maior resultado negati-
vo para meses de maio. No 
mês passado, o Governo 
Central – Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e 
Banco Central – registrou 
déficit primário de R$ 
39,213 bilhões. Esse é o 
segundo maior déficit pa-
ra o mês desde o início da 
série histórica, em 1997, 
só perdendo para maio de 
2020, no início da pande-
mia de Covid-19.

O resultado veio pior 
que o esperado pelas ins-

tituições financeiras. Se-
gundo a pesquisa Prisma 
Fiscal, divulgada todos os 
meses pelo Ministério da 
Economia, os analistas de 
mercado esperavam resul-
tado positivo de R$ 23,1 
bilhões em maio.

Tudo indica que o re-
sultado vai piorar uma vez 
que no início do segundo 
semestre, faltando menos 
de quatro meses para as 
eleições, o governo pre-
tende cumprir a ideia de 
aumentar o valor do Au-
xílio Brasil, substituto do 
antigo Bolsa Família, de 
R$ 400, para R$ 600, o que 
resultará num custo total 
de R$ 21,6 bilhões. Tam-
bém vai oferecer um vou-

cher de R$ 1.000 a cerca 
de 900 mil caminhoneiros, 
com custo estimado em 
R$ 4 bilhões, e também o 
Auxílio Gás para o valor 
de um botijão a cada dois 
meses.

É bom lembrar que, 
em maio, aumentaram os 
gastos com despesas obri-
gatórias com controle de 
fluxo, que subiram R$ 6,39 
bilhões (+49,6%) acima da 
inflação em maio na com-
paração com o mesmo mês 
de 2021. No acumulado do 
ano, o aumento chega a R$ 
26,41 bilhões (+40,7%) aci-
ma do IPCA. A alta foi im-
pulsionada pelo pagamento 
do benefício mínimo de R$ 
400 do Auxílio Brasil.
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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.

Brasil é líder entre países que  
mais enviam ameaças de extorsão

Relatório da Trend 
Micro, intitulado 
“Fast Facts”, faz 

uma análise do panorama 
mundial de ameaças ciber-
néticas de março de 2022, 
incluindo comparativo com 
meses anteriores. O le-
vantamento mostra que o 
Brasil continua liderando o 
ranking de ameaças de ex-
torsão por e-mail, incluindo 
os de cunho sexual, levando 
em consideração os ende-
reços de IP únicos. Outros 
dois países da América do 
Sul figuram na lista dos 10 
principais disseminadores 
desse tipo de crime digital: 
Argentina e Peru.

A tendência de alta no 
número de ataques ciber-
néticos permaneceu em 
março, com o bloqueio to-
tal de 11,2 bilhões de ame-
aças, sendo 7 bilhões, 124 
milhões por e-mail (63% 
das ameaças detectadas). 
Em 2021, a Trend Micro 
bloqueou 94,2 bilhões de 
tentativas de ataques ci-
bernéticos, um aumento 

de 42% em relação a 2020. 
Deste total, quase 70 bi-
lhões de ameaças ocorre-
ram via e-mail.

Os EUA (31,2%) con-
tinuam sendo o principal 
alvo desse tipo de ataque, 
com a China (9,7%) em 
segundo lugar. O Reino 
Unido (6,1%) é o terceiro 
colocado seguido pelo Ja-
pão (5,5%) e Índia (5,1%)

Os ataques de ran-
somware dobraram em 
março, saltando de cerca 
de 1,2 milhão em feverei-
ro para quase 2,5 milhões, 
preocupando os analistas 
de segurança. As grandes 
empresas continuam sendo 
o alvo preferido dos atacan-
tes, mas o Japão (20,6%) 
tomou o primeiro lugar 
dos EUA (13,1%). México 
(8,2%), Turquia (6,4%) e 
Índia (4,4%) também estão 
na mira dos cibercrimino-
sos. Em 2021, foram identi-
ficados, ao todo, 14 milhões 
de ataques ransomware em 
todo o mundo.

Analisando a atividade das 

principais famílias de malwa-
re, o Emotet teve destaque 
em março, com vítimas em 
toda parte do mundo, lide-
rando no Japão, Reino Unido 
e Itália, e ocupando a quarta 
posição nos EUA.

Os criminosos ciberné-
ticos continuam selecio-
nando cuidadosamente os 
alvos, para obter o maior 
ganho monetário possível 
realizando o menor núme-
ro de ataques. Na compa-
ração mensal, a indústria 
foi o setor mais alvejado 
em março, desbancando a 
área governamental. Saúde 
e educação também per-
manecem na lista prioritá-
ria, tendo o setor financei-
ro firme na quinta posição.

A Trend Micro continua 
monitorando as ameaças 
relacionadas ao tema Co-
vid-19, usando como base 
as palavras-chave. Após o 
pico no segundo trimestre 
de 2021, foi notado um 
crescimento significativo 
em janeiro deste ano, com 
959 mil registros. Porém, a 

partir daí, os ataques caí-
ram significativamente, 
com 552 milhões de casos 
em fevereiro e cerca de 
470 milhões em março.

A maior parte das ame-
aças relacionadas ao tema 
Covid-19 chega por e-mail 
(446 milhões), seguida pe-
las URLs maliciosas (quase 
14 milhões). Ainda assim, 
a engenharia social, com 
e-mails e sites de phishing 
(9,8 milhões), é uma tática 
importante para os invaso-
res. Não houve alteração 
no cenário de países mais 
atingidos, com a maior par-
te das ocorrências de março 
registradas nos EUA e na 
Alemanha.

Dados divulgados da 
União Internacional de Te-
lecomunicações, agência 
ligada às Nações Unidas, 
revelam que o Brasil avan-
çou no aspecto da seguran-
ça de dados. O país, que 
antes ocupava a 71ª coloca-
ção, hoje está no 18º lugar 
do ranking, em análise feita 
com 194 países.

Cibra destaca importância de  
fertilizante para as cooperativas

A Cibra, uma das 
maiores e mais ino-
vadoras empresas 

de fertilizantes do Brasil, 
participou do Enca- En-
contro Nacional de Coope-
rativas Agropecuárias 2022, 
encerrada nesta quarta-feira 
em Campinas, São Pau-
lo. Com a participação das 
maiores cooperativas do 
país, foram discutidos os 
principais desafios do setor 
agropecuário, incluindo o 
crescimento sustentável e 
o volume de negócios atual 
gerado pelas maiores coo-
perativas do país.

Durante o encontro, o ti-
me de especialistas da Cibra 
falou sobre as novidades 
da marca para o mercado 
e reforçar parcerias para as 

cooperativas, que são res-
ponsáveis por quase 50% 
do PIB agrícola, além de 
empregarem cerca de um 
milhão de pessoas.

Segundo o Censo Agro-
pecuário do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), 48% de 
tudo que é produzido no 
país passa por uma coope-
rativa. “Nós acreditamos 
e valorizamos a força das 
cooperativas. E, por isso, 
estamos muito animados 
com a primeira participa-
ção da Cibra no ENCA. 
Trata-se de uma oportu-
nidade única para a atuali-
zação sobre as tendências 
do mercado, criação de 
novos relacionamentos e 
negócios e o fortalecimen-

to daqueles já existentes”, 
afirmou Luiz Freiberger, 
diretor Comercial da Ci-
bra.

Criptoativo 

O CibraCoin é o primeiro 
criptoativo do mundo vincu-
lado a fertilizantes, que per-
mite ao produtor agrícola ter 
previsibilidade e segurança na 
aquisição do insumo, ao mes-
mo tempo em que oferece 
ao mercado financeiro uma 
nova opção de investimento 
no agronegócio, assim como 
o portfólio de fertilizantes da 
marca.

A Cibra vem crescendo 
consistentemente acima da 
indústria deste segmento ao 
longo dos últimos anos. Se-

diada em Camaçari (BA), a 
empresa tem hoje 11 plantas 
no Brasil: três na Bahia, duas 
no Mato Grosso, duas no Pa-
raná, uma em Goiás, uma no 
Rio Grande do Sul, uma em 
Santa Catarina e uma em Mi-
nas Gerais.  Seu faturamen-
to chegou a R$ 5 bilhões 
em 2021, com entrega de 2 
milhões de toneladas de fer-
tilizantes, uma alta de 20% 
em relação a 2020. Só no 
ano passado, a empresa fez 
dois anúncios importantes: 
a aquisição de uma fábrica 
de fertilizantes da Heringer, 
em Uberaba (MG), e o iní-
cio da construção de uma 
nova fábrica (greenfield) em 
Sinop (MT), com perspecti-
va de inauguração no início 
de 2023.
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