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Brasil, após crescer entre 1981 e 2010,
estagnou entre a 13ª e 14ª posição. Por
Wanderley de Souza, página 2

Candidatos devem responder se
concordam com a redução dos tributos.
Por Samuel Hanan, página 2

Imóvel do Mississipi foi desmontado e
encontra-se em um trailer.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Boris Johnson
afirma a
Parlamento
que não sairá
O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, prometeu
permanecer no poder, apesar da
renúncia na terça-feira de dois
importantes ministros do gabinete e da decisão de cerca de 20
ministros e assessores de também
deixar seus cargos por causa de
escândalos que minaram sua liderança.
Sajid Javid e Rishi Sunak renunciaram aos cargos de ministros da
Saúde e do Tesouro, respectivamente, na terça-feira, em protesto
contra a liderança de Johnson. Javid disse que não pode mais, “em
sã consciência, continuar servindo
neste governo”, enquanto Sunak
criticou a falta de competência do
primeiro-ministro.
Johnson enfrentou um interrogatório na sessão semanal de
perguntas do primeiro-ministro
(PMQs) na Câmara dos Comuns
nesta quarta-feira. “O trabalho de
um primeiro-ministro em circunstâncias difíceis quando ele recebeu
um mandato colossal, é continuar,
e é isso que vou fazer”, disse Johnson quando questionado pelos
legisladores se renunciaria.
“É exatamente quando os tempos estão difíceis, quando o país
enfrenta pressões sobre a economia e pressões sobre seus orçamentos e quando temos a maior
guerra na Europa em 80 anos, é
exatamente o momento em que
você espera que um governo continue com seus trabalhar, não ir
embora e continuar com o trabalho”, disse ele.
O primeiro-ministro em apuros
tem lutado para salvar seu emprego por meses depois de ser pego
em uma série de escândalos de
manchetes. Ele se tornou o primeiro primeiro-ministro britânico na
história a infringir a lei depois de
receber uma multa da polícia por
participar de uma festa em 2020
durante o bloqueio na pandemia.
Embora ele tenha sobrevivido
a um voto de desconfiança recentemente dentro de seu Partido
Conservador sobre o chamado escândalo do Partygate, 40% de seu
próprio partido votou contra ele,
e as forças que querem que ele vá
estão ganhando força após revelações mais desagradáveis.
O último escândalo envolveu
a nomeação do legislador Christopher Pincher para vice-chefe,
apesar de ter sido informado de
queixas formais sobre sua suposta má conduta sexual. Johnson foi
à televisão para se desculpar pela
nomeação de Pincher minutos antes da renúncia de Javid e Sunak.

Lucros das corporações crescem
51% e batem recorde na pandemia
Dívida global cai pela primeira vez em 8 anos

E

mpresas em todo o mundo estão pagando dívidas
pela primeira vez desde
2014/15, de acordo com o último Índice de Dívida Corporativa
da Janus Henderson, divulgado
anualmente. Os lucros operacionais aumentaram 51,4%, para um
recorde de US$ 3,36 trilhões em
2021/22, impulsionando um aumento significativo nos fluxos de
caixa que proporcionaram gastos
de capital, dividendos recordes,
recompra de ações e serviços e reembolso de dívidas, afirma a gestora de ativos. Como resultado, a
dívida líquida caiu 1,9%, para US$
8,15 trilhões em 2021/22, uma redução de 0,2% com base em moeda constante.
Pouco mais da metade das em-

presas (51%) reduziu globalmente
as dívidas. Um quarto das empresas do índice da Janus Henderson
não tem nenhuma dívida; este
grupo possui coletivamente um
caixa líquido de US$ 10 trilhões,
metade do qual pertence a nove
grandes empresas. Estas incluem
empresas de tecnologia em vários
setores, tais como Alphabet, Samsung, Apple e Alibaba.
O índice global de dívida sobre
o patrimônio líquido caiu 5,7 pontos percentuais, para 52,6%, e três
quartos dos setores observaram
melhorias. A proporção do lucro
operacional consumido pelas despesas com juros caiu para seu menor valor do índice em oito anos
– apenas 11,3%, devido às baixas
taxas e fortes margens de lucro.

Para o próximo ano, Janus Henderson espera que o endividamento caia ainda mais à medida que
os custos de financiamento mais
elevados e uma desaceleração econômica pressionem as empresas a
serem mais conservadoras. A gestora estima que o endividamento líquido cairá US$ 270 bilhões
(-3,3%).
A dívida das empresas brasileiras presentes no levantamento
caiu 13,5% no ano passado, principalmente devido ao aumento
dos lucros na indústria de petróleo e gás. A Petrobras reduziu sua
dívida em US$ 12 bilhões. O índice de endividamento das empresas brasileiras caiu para 56% em
2022, contra 70% no ano passado
e 98% em 2017.

oshua Roberts/Xinhua

Cesta básica
tem aumento
de até 26%
em 1 ano
Em junho, o valor do conjunto
dos alimentos básicos aumentou
em nove das 17 capitais em que o
Dieese realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de
Alimentos. Entre maio e junho, as
maiores altas ocorreram no Nordeste, em Fortaleza (4,54%), Natal (4,33%) e João Pessoa (3,36%).
Oito cidades apresentaram reduções, sendo que as mais expressivas foram registradas no Sul:
Porto Alegre (1,90%), Curitiba
(1,74%) e Florianópolis (1,51%).
São Paulo foi a capital onde o
conjunto dos alimentos básicos
apresentou o maior custo (R$
777,01); no Rio de Janeiro, o valor
ficou em R$ 733,14. O menor valor médio foi registrado em Aracaju (R$ 549,91).
A comparação do valor da
cesta entre junho de 2022 e junho de 2021 mostrou que todas
as capitais tiveram alta de preço,
com variações que oscilaram entre
13,34%, em Vitória, e 26,54%, em
Recife. Em 2022, o custo da cesta
básica apresentou alta em todas
as cidades, com destaque para as
variações de Natal (15,53%), Aracaju (15,03%), Recife (15,02%) e
João Pessoa (14,86%).
Com base na cesta mais cara, o
Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.
Em junho de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção
de uma família de quatro pessoas
deveria equivaler a R$ 6.527,67,
ou 5,39 vezes o mínimo de R$
1.212. Em junho de 2021, o valor
deveria ter sido de R$ 5.421,84, ou
4,93 vezes.

Fed poderá elevar juros em 1 ponto percentual?

COTAÇÕES

A

Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

ata da última reunião do
Federal Reserve (Fed, o
BC norte-americano) divulgada nesta quarta-feira revela a
crescente ansiedade dos banqueiros centrais com a inflação e planos de adotar uma postura política restritiva para esfriar os preços
em rápida ascensão.
Os principais índices de ações,
no entanto, subiram após o lançamento, já que os investidores
consideram os desenvolvimentos econômicos desde a última
reunião do Fed e apostam que
a desaceleração do crescimento
econômico acabará por limitar a
quantidade de aperto que o Banco
Central deve conduzir.

Para Marco Caruso, economista-chefe do Banco Original, a “expectativa era de uma ata com viés hawkish [rigoroso]; basta lembrar que
o Fed tinha 50 [pontos-base] como
cenário básico para aquela decisão
e, de última hora, acelerou para 75
com sinalizações não oficiais via noticiário. E, de fato, é um documento com tom duro: reconheceram a
possibilidade de que uma postura
ainda mais restritiva pode ser apropriada (+100?) e os riscos de uma
inflação mais ‘entrincheirada’ e não
citaram em nenhum momento o
termo recessão”.
De acordo com Enrico Cozzolino, sócio e head de Análise da
Levante Investimentos, “a ata veio

muito em linha do que o mercado esperava”. “A gente vê, pela
primeira vez, a preocupação do
Fed com a inflação. Essa falta de
comprometimento até então com
o problema inflação tem trazido
quedas no mercado, muito mais
do que subir juros.”
O dólar se valorizou 0,52%
frente aos seis principais pares.
No final do pregão de Nova York,
o euro caiu para US$ 1,0183 (de
US$ 1,0265 na terça), e a libra esterlina caiu para US$ 1,1926.
Os mercados de ações dos
EUA fecharam em leve alta. O
Dow Jones subiu 0,23%, o S&P
500 valorizou 0,36%, e o Nasdaq
subiu 0,35%.

R$ 5,4321
R$ 5,6270
R$ 5,5243
R$ 0,8094
R$ 302,92

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (março)
SP (março)
Selic
Hot Money

0,59% (junho)
0,52% (maio)
1,11%
0,71%
13,25%
0,63% a.m.
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Reflexões sobre a produção de conhecimento pelos diferentes países
Por Wanderley
de Souza

H

á hoje um consenso de que a
capacidade de
inovação de um país é em
grande parte devido à sua
força científica, que pode
ser mensurada por critérios
quantitativos e qualitativos.
O componente quantitativo
é mais fácil de ser medido,
e há diferentes fontes de
informações nas revistas
científicas que circulam internacionalmente.
O componente qualitativo é de avaliação mais complexa, mas se pode ter uma
boa ideia da importância
dos trabalhos publicados

em função da qualidade e
popularidade das várias revistas, com seus respectivos
índices de impacto, mas
também pela repercussão
de cada trabalho entre os
colegas que trabalham na
mesma área e que se reflete
no número de vezes que o
artigo é citado.
Outro indicador relevante, sobretudo para uma
avaliação mais global, é o
grau de internacionalização
da cooperação científica. As
evidências também indicam
que há uma forte correlação entre a capacidade
de produzir conhecimento
com a de transformar este
conhecimento em produtos e processos inovadores

capazes de gerar riqueza,
desenvolvimento econômico e social. Os comentários a seguir estão baseados
em dados obtidos pela
pesquisadora Cristina Haeffner usando a fonte InCites
Clarivate Analytics.
Por muitos decênios, a
maior produção de artigos
científicos ocorria em países
com larga tradição, sendo
que em 2010 os 20 maiores
produtores eram, em ordem decrescente: Estados
Unidos, China, Alemanha,
Inglaterra, Japão, França,
Canadá, Itália, Espanha,
Austrália, Coreia do Sul,
Índia, Holanda, Brasil, Taiwan, Rússia, Suíça, Turquia,
Suécia e Irã. A produção

científica dos Estados Unidos era 2,5 vezes maior que
a da China.
A análise dos mesmos
dados em 2021 mostra
mudanças
significativas
que indicam a prioridade
que cada país dá à área da
Ciência & Tecnologia. Destaco a seguir as mudanças
mais marcantes. Primeiro,
em 2020, a China ultrapassou os Estados Unidos e,
em 2021, publicou 80 mil
artigos a mais. Segundo,
a Inglaterra ultrapassou a
Alemanha, e ocupam hoje a
3ª e 4ª posições, respectivamente. A diferença entre o
nível de publicação entre os
dois líderes e esses países é
da ordem de 4 vezes.

Terceiro, a Índia que ocupava a 12ª posição, cresceu
significativamente e ocupa
hoje a 5ª posição, com possibilidade de avançar para a
terceira nos próximos anos
em função da prioridade que
vem dando à área de C&T e
da evolução do número de
publicações ocorridas nos
últimos cinco anos. Quarto,
merece destaque a posição
do Irã, que passou da 20ª
para a 15ª posição.
O Brasil, que cresceu significativamente entre 1981
e 2010, estagnou entre a 13ª
e 14ª posição, tendo à frente
a Rússia e atrás Irã, Holanda e Turquia.
No que se refere ao índice
de impacto, o maior destaque

é Singapura, com um valor
de 15.13, sendo que vários
países importantes apresentam valores entre 8 e 10. O
Brasil tem um índice de 6,42
enquanto Irã apresenta 8.09,
sendo maior que o da Rússia
(4.16).
No seu conjunto, os dados apontam que a produção de conhecimento na
área científica é dinâmica,
sendo que a estagnação ou
a redução do financiamento
por parte de agências governamentais exerce efeito significativo nos indicadores.
Wanderley de Souza é professor titular
da UFRJ, membro da Academia Brasileira de Ciências e da US National
Academy of Sciences.

Perguntas obrigatórias do Brasil aos candidatos
Por Samuel Hanan

E

m pouco mais de
três décadas, o Brasil mergulhou numa
crise econômica profunda
que transcende a questão
político-partidária e continua a castigar a população,
sobretudo a mais pobre.
O crescimento econômico
do País é pífio se comparado com outros períodos.
Durante os cinco anos do
governo de Juscelino Kubitschek (1956–61), o crescimento anual do Produto
Interno Bruto (PIB) foi de
8,06% ao ano. No recorte histórico dos 32 anos
que antecederam a nova
Constituição Federal (de
1956 a 1988) o Brasil registrou crescimento médio de
6,39% ao ano, desempenho
jamais alcançado depois
disso. Nos 32 anos pós-Constituição de 88 (1989 a
2021) o crescimento médio
despencou para 2,05% ao
ano e, nos últimos 12 anos
(2011 a 2022), sequer atingiu um dígito, ficando na
média inferior a 0,80% ao
ano.
Não raramente creditam
esse raquítico desempenho às crises externas. Um
argumento insustentável.
Basta compararmos. Ainda
que nesse período de fato
o mundo tenha atravessado diversas crises, enquanto o Brasil crescia somente
2,05% ao ano, a China apresentava crescimento anual superior a 10%; a Índia
crescia à ordem de 7,4% ao

ano, a Coreia do Sul, 6,74%;
o México, 5,71%; os Estados Unidos, 4,43%; o Reino
Unido 3,72% e a Alemanha,
3,47%.
Todas essas nações souberam enfrentar as oscilações externas enquanto o
Brasil buscava culpados,
somava seguidos planos
econômicos de resultados
medíocres e afundava na estagnação, culminando agora
com a inflação atingindo
novamente altos patamares
e o fantasma da fome assombrando 33,1 milhões de
brasileiros.
Em vez de trilhar o caminho mais fácil de colocar a
culpa nas crises estrangeiras, o Brasil precisaria ter a
coragem de admitir as verdadeiras razões que provocaram tal situação, a começar de alguns dispositivos
inseridos na Constituição
de 88 e de equívocos históricos, como a aprovação da
emenda da reeleição para
cargos executivos.
Se de um lado a Constituição Cidadã trouxe inegáveis avanços no campo
social, de outro possibilitou
fenômenos que se mostraram desastrosos à Nação.
Um exemplo é a farra de
criação de municípios: mais
de 1.440 deles surgiram
desde então, a maioria com
população inferior a 8 mil
habitantes e sem qualquer
viabilidade econômica, dependendo exclusivamente
dos repasses constitucionais do FPM, ICMS e Fundeb para se manter.
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Outra excrecência nacional é a amplitude garantida
ao instituto do foro privilegiado, benefício que alcança
55 mil pessoas, número sem
similar em qualquer outro
país do mundo. Trata-se de
verdadeiro escudo de impunidade, em contrariedade
ao artigo 5º da Constituição, segundo o qual todos
são iguais perante a lei.
Igualmente desastrosa se
mostrou a admissão da reeleição para cargos executivos. Com ela, os prefeitos,
governadores e presidentes
eleitos tomam posse e no
primeiro dia de governo
já estão com o pensamento voltado para a conquista
do próximo mandato. Para
concretização do novo projeto político, rapidamente as
gestões se transformam em
governos de cooptação, com
a concessão de privilégios
injustificáveis e a instalação
de verdadeiros feudos partidários. Correção que poderia ser feita com a fixação
de mandatos mais extensos
– garantindo tempo hábil
para a consolidação de programas de governo – sem
possibilidade de reeleição.
Nada justifica também o
gigantismo da máquina pública que compromete 42%
das receitas dos três entes
federativos (União, estados
e municípios) enquanto,
paradoxalmente, mantém-se remuneração indigna a
professores e profissionais
da saúde e da segurança pública.
De igual forma, a corrup-

ção endêmica que drena os
cofres públicos é estimulada
pela impunidade decorrente
na nociva massificação do
foro privilegiado e do excesso de recursos judiciais
e filigranas jurídicas que levam à prescrição dos crimes
praticados contra os cofres
públicos. Como lembrou o
ministro do STF Luiz Fux
em recente evento, ninguém pode esquecer de que
houve corrupção na história recente do Brasil, apesar
de anulações de sentenças
da Operação Lava Jato, por
“questões formais”.
Outra consequência nefasta desse período pós-Constituição de 88 é a farra dos gastos tributários, na
verdade, concessões de renúncias ou isenções fiscais
injustificadas e contrárias
aos artigos 3º, 43º, 151 e
165 da Constituição Federal. São recursos da ordem
de R$ 380 bilhões/ano, o
correspondente a 4,2% do
PIB nacional, que seriam
suficientes para dobrar o
atendimento no SUS, aumentar em 100% o salário
de professores e profissionais da saúde e da segurança
pública, eliminar em seis ou
sete anos o déficit habitacional, dobrar o contingente da Polícia Federal e gerar
milhões de empregos todos
os anos, garantindo renda e
dignidade para significativa
parcela da população brasileira.
Agora, com a proximidade das eleições, o eleitor precisa saber o que pensam os
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candidatos a respeito dessas
questões cujo enfrentamento é crucial para os rumos
do País. Até o momento,
os pré-candidatos apresentaram mais do mesmo, fazendo abordagens apenas
superficiais dos principais
problemas nacionais e prometendo soluções pontuais
e espasmódicas.
Jornalistas, radialistas, debatedores e influenciadores
precisam questionar os pré-candidatos e, depois, os
candidatos homologados,
para que eles se posicionem com firmeza em relação a esses problemas que
emperram a nação. É necessário que o eleitor saiba
com clareza quem é favor e
quem é contra a reeleição e
qual candidato assume publicamente o compromisso
de propor a revisão desse
instituto.
“O senhor (ou a senhora) se compromete a combater a corrupção desde o
primeiro dia de seu governo?”. Esta é outra pergunta obrigatória. A seguinte é
se irá propor alteração na
Constituição para tornar
imprescritíveis os crimes
praticados contra a administração pública, para o
restabelecimento da prisão
em segunda instância e para
proibir que réus na Justiça
– mesmo sem condenação
definitiva – sejam impedidos de concorrer a cargos
públicos.
É a hora de os candidatos
responderem se concordam
com o foro privilegiado da

forma como vigora hoje o
instituto e se irão propor
mudanças. Os profissionais
da imprensa, cujo trabalho
é essencial a democracia,
precisam perguntar clara e
objetivamente aos postulantes a governador e a presidente da República se eles
são a favor da redução dos
tributos estaduais e federais
sobre a cesta básica, medicamentos, energia elétrica,
óleo diesel e gás de cozinha
e o que pretendem fazer sobre o tema.
Da mesma forma, a população quer saber quem
está compromissado com
a redução do gigantismo da
máquina pública e quais dos
candidatos
apresentarão
propostas coerentes, concretas, dimensionando os
custos das realizações prometidas e as fontes de recursos para sua viabilização.
Somente tais questionamentos poderão buscar
transparência e fazer frente
ao festival de promessas vazias que costumam ser despejadas no horário eleitoral
gratuito. É preciso quebrar
a plasticidade que emoldura
os candidatos na campanha,
dissecando seus projetos
para o país e revelando o
que é promessa caça-voto
e o que efetivamente ataca
o necessário e factível. Sem
isso, o voto – obrigatório –
nunca será verdadeiramente
consciente.
Samuel Hanan é engenheiro;
foi vice-governador do
Amazonas (1999–2002).
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Mundo já tem 828
milhões afetados pela fome
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R5, a nova onda dos Brics

A

transformação da moeda e das finanças em armas
tornou o precário “não-sistema” financeiro internacional – baseado em uma moeda fiduciária nacional, o
dólar – “alarmantemente inseguro”, alertou o economista
Paulo Nogueira Batista Jr. em recente artigo na CGTN
(“Brics Financial Cooperation – A Force for Fairness”).
Ex-diretor-executivo do FMI e ex-vice-presidente do
NBD, o banco dos Brics, Nogueira propõe prossigam as
discussões para acordos de pagamento em moedas nacionais e a possível criação de uma nova moeda de reserva,
“interessante para todos aqueles que desejam ter arranjos
internacionais que não sejam vulneráveis aos caprichos e
ações unilaterais de alguns grandes países”.
Enquanto não se vislumbram relações pacíficas e um
verdadeiro espírito multilateral no mundo, os Brics devem
lançar novas iniciativas, como admitir mais membros para
o NBD e usar moedas nacionais em vez do dólar em suas
operações, defendeu o economista, que cita o chamado
“projeto R5” – cada uma das moedas das nações do Brics
(real, rublo, rupia, renminbi e rand), começa com a letra
“r” – para a “multilateralização de acordos de pagamento
em moedas nacionais, com base em acordos bilaterais
existentes, como os entre Rússia e China e entre Rússia e
Índia”, ignorando o dólar, o euro e as instituições financeiras ocidentais.

Leis no Metaverso
No caso de uma Inteligência Artificial ser utilizada no
metaverso e ela venha a criar ou modificar uma música
ou uma marca, quem será responsável pelo feito? Essa
foi uma das questões debatidas em recente evento sobre
marcas no universo virtual paralelo.
Para a advogada e sócia do Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, Clarissa Jaegger, que também é coordenadora do Comitê de Marcas da Associação Brasileira
da Propriedade Intelectual (ABPI), essas discussões vão
continuar a existir, pois o metaverso e seus desdobramentos tecnológicos são assuntos extremamente atuais e com
consequências ainda desconhecidas.

Pressão aliviada
A sorte do novo presidente da Petrobras é que o preço
do barril de petróleo está em baixa nas bolsas internacionais. Desde sua posse, em 28 de junho, o dólar teve
valorização de pouco mais de 4%, pressionando a fórmula
do Preço de Paridade de Importação (PPI).

Rápidas
Hermano de Villemor Amaral (filho) completa 102
anos nesta segunda-feira. Filho do fundador de Villemor
Amaral Advogados, considerada a banca com mais tempo
de atividade no país *** Na próxima terça-feira, às 14h30,
acontece mais um “Conhecendo o Rio a Pé”, iniciativa da
Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, realizada pela Escola Técnica Cieth e pela Fundação Cesgranrio, com o apoio do Portal Consultoria em Turismo e da
Sérgio Castro Imóveis. Inscrições em cieth.com.br ***
Até 17 de julho, o Caxias Shopping (RJ) recebe a mostra
Caminhos da Arte Moderna Brasileira, exposição inédita do
projeto ArtRio Educação que celebra o centenário da
Semana de Arte Moderna *** A edição de julho da Revista
Justiça & Cidadania traz uma entrevista com o presidente
da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nelson Alves,
em editorajc.com.br

Brasil: Aumento de 37,5 mi para 61,3 mi entre 2014 e 2021

O

número de pessoas
afetadas
pela fome globalmente subiu para 828
milhões em 2021, um aumento de cerca de 46 milhões desde 2020 e de 150
milhões desde o início da
pandemia, de acordo com
o mais recente relatório das
Nações Unidas sobre o tema.
No Brasil, a prevalência
de insegurança alimentar
grave em relação à população total aumentou de
1,9% (3,9 milhões) entre
2014 e 2016, quando o país
não participava do ranking
elaborado pela ONU, para
7,3% (15,4 milhões) entre
2019 e 2021. A prevalência
de insegurança alimentar
moderada ou grave em relação à população total aumentou de 37,5 milhões de
pessoas (18,3%) entre 2014
e 2016, para 61,3 milhões
de pessoas (28,9%) entre
2019 e 2021.
Estima-se que entre 702
e 828 milhões de pessoas foram afetadas pela fome em 2021. A estimativa
é apresentada como uma
faixa para refletir a incerteza adicional na coleta de
dados devido à Covid-19 e
restrições relacionadas. Os
aumentos são medidos em
relação ao meio da faixa
projetada (768 milhões). O
documento fornece novas
evidências de que o mundo
está se afastando ainda mais
de sua meta de acabar com
a fome, insegurança alimentar e má nutrição em todas

as suas formas até 2030.
Segurança alimentar
A edição de 2022 do relatório “O Estado de Segurança Alimentar e Nutrição
no Mundo” (State of Food
Security and Nutrition in
the World – SOFI, no original em inglês) apresenta atualizações sobre a situação
da segurança alimentar e da
nutrição em todo o mundo,
incluindo as últimas estimativas do custo e da acessibilidade de uma alimentação
saudável. O relatório também analisa maneiras pelas
quais os governos podem
reformular seu apoio atual
à agricultura para reduzir o
custo de alimentações saudáveis, estando atentos aos
recursos públicos limitados
disponíveis em muitas partes do mundo.
O relatório foi publicado em conjunto hoje pela
Organização das Nações
Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO), o
Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agrícola (Fida), o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef), o Programa Mundial de Alimentos da ONU
(WFP) e a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Quadro sombrio
Os números pintam um
quadro sombrio. Depois de
permanecer relativamente inalterada desde 2015, a
proporção de pessoas afe-

tadas pela fome saltou em
2020 e continuou a subir
em 2021, chegando a 9,8%
da população mundial. Isso se compara com 8% em
2019 e 9,3% em 2020. Outro dado alarmante é o de
que cerca de 2,3 bilhões de
pessoas no mundo (29,3%)
enfrentaram insegurança
alimentar moderada ou severa em 2021 – 350 milhões
a mais em comparação com
antes da pandemia de Covid-19. Cerca de 924 milhões de pessoas (11,7% da
população global) enfrentaram a insegurança alimentar
em níveis severos, um aumento de 207 milhões em
dois anos.
A lacuna de gênero na
insegurança alimentar continuou a aumentar em 2021.
Aproximadamente 32% das
mulheres no mundo enfrentaram insegurança alimentar moderada ou severa em relação a 27,6% dos
homens – uma diferença de
mais de quatro pontos percentuais, em comparação
com três pontos percentuais em 2020.
Estima-se que 45 milhões
de crianças menores de cinco anos sofriam de baixo
peso para a estatura (wasting), a forma mais mortal
de má nutrição, o que aumenta o risco de morte das
crianças em até 12 vezes.
Além disso, 149 milhões de
crianças menores de cinco
anos tiveram crescimento e
desenvolvimento atrofiados
(stunting) devido à falta crônica de nutrientes essenciais

em suas dietas, enquanto 39
milhões estavam acima do
peso.
Por outro lado, estão
sendo feitos progressos no
aleitamento materno exclusivo, com quase 44% dos
bebês com menos de seis
meses de idade sendo amamentados exclusivamente
em todo o mundo em 2020.
No entanto, isso ainda está
aquém da meta de 50% até
2030. Outra grande preocupação é que duas em cada
três crianças não são recebem a dieta mínima diversificada de que precisam para
crescer e desenvolver seu
potencial máximo.
Quase 3,1 bilhões de pessoas não conseguiram pagar
por uma alimentação saudável em 2020, um aumento
de 112 milhões em relação
a 2019, refletindo os efeitos
da inflação nos preços dos
alimentos ao consumidor
decorrentes dos impactos
econômicos da pandemia e
das medidas colocadas em
prática para contê-la.
Olhando para a frente, as
projeções são de que cerca
de 670 milhões de pessoas
(8% da população mundial)
ainda enfrentarão a fome em
2030 – mesmo que uma recuperação econômica global
seja levada em consideração.
Trata-se de um número semelhante ao de 2015, quando o objetivo de acabar com
a fome, a insegurança alimentar e a má nutrição até o final
desta década foi lançado sob
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ/ME nº 37.315.476/0001-21 - NIRE 35.300.555.201
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Acionistas da Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A. (“Companhia”), conforme disposto no Artigo 8, do Estatuto Social da Companhia e nas Cláusulas 4.1.2 e
4.1.3 do Acordo de Acionistas, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada,
em primeira convocação, no dia 15 de julho de 2022, às 14:00 horas, com a presença de acionistas
que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto, ou, em
segunda convocação, no dia 20 de julho de 2022, às 14:00 horas, com a presença de qualquer número
dos acionistas com direito de voto, na sede da Companhia e/ou em ambiente virtual pelo link https://
us02web.zoom.us/j/5058965956?pwd=VUJJUGVtSU9iWHd4TGw2T3E2b3ZyUT09, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) o resgate da totalidade das ações preferenciais da Companhia,
nominativas e sem valor nominal, de Classe D, Classe E e Classe F, para a manutenção temporária
em tesouraria, sendo (I) 362.592 (trezentas e sessenta e duas mil, quinhentas e noventa e duas) Ações
Preferenciais Classe D; (II) 56.882 (cinquenta e seis mil, oitocentas e oitenta e duas) Ações Preferenciais Classe E; e (III) 90.525 (noventa mil, quinhentas e vinte e cinco) Ações Preferenciais Classe
F, pelo valor de R$ 102,77 (cento e dois reais e setenta e sete centavos) por ação de cada classe, a
ser pago pela Companhia, em moeda corrente nacional, mediante o pagamento à conta de reserva
de capital, após a consumação do fechamento da próxima rodada de investimentos da Companhia,
conforme prazos e condições já previstos no Estatuto Social da Companhia para cada classe de ação
preferencial; e (b) a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários
a fim de efetivar e cumprir o resgate das referidas ações preferenciais. São Paulo, 07 de julho de 2022.
Danilo Pereira da Costa Filho - Presidente do Conselho de Administração.

Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A.
CNPJ/ME nº 37.315.476/0001-21 - NIRE 35.300.555.201
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Acionistas da Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A. (“Companhia”), conforme disposto no Artigo 8, do Estatuto Social da Companhia e nas Cláusulas 4.1.2 e
4.1.3 do Acordo de Acionistas, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada,
em primeira convocação, no dia 15 de julho de 2022, às 15:00 horas, com a presença de acionistas
que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto, ou, em
segunda convocação, no dia 20 de julho de 2022, às 15:00 horas, com a presença de qualquer número
dos acionistas com direito de voto, na sede da Companhia e/ou em ambiente virtual pelo link https://
us02web.zoom.us/j/5058965956?pwd=VUJJUGVtSU9iWHd4TGw2T3E2b3ZyUT09, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) o cancelamento da totalidade das ações preferenciais da Companhia, nominativas e sem valor nominal, de Classe D, Classe E e Classe F, atualmente em tesouraria,
sendo (I) 362.592 (trezentas e sessenta e duas mil, quinhentas e noventa e duas) Ações Preferenciais
Classe D; (II) 56.882 (cinquenta e seis mil, oitocentas e oitenta e duas) Ações Preferenciais Classe E;
e (III) 90.525 (noventa mil, quinhentas e vinte e cinco) Ações Preferenciais Classe F; (b) a extinção da
classe de Ações Preferenciais Classe D da Companhia; (c) a extinção da classe de Ações Preferenciais
Classe E da Companhia; (d) a extinção da classe de Ações Preferenciais Classe F da Companhia; (e)
o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 1.699.765 (um milhão, seiscentas e
noventa e nove mil, setecentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
pelo preço de emissão total de R$ 194.915.823,00 (cento e noventa e quatro milhões, novecentos e
quinze mil, oitocentos e vinte e três reais), sendo que o valor de R$ 142.501.339,28 (cento e quarenta e
dois milhões, quinhentos e um mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) será utilizado
para fins do aumento de capital e o valor de R$ 52.414.483,72 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos
e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) será destinado à conta de
reserva de capital; (f) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em razão das deliberações aprovadas; (g) a recompra de 137.000 (cento e trinta e sete mil) ações ordinárias pela Companhia
para manutenção em tesouraria para fins da criação de um plano de outorga de opção de compra de
ações para os colaboradores da Companhia; (h) a renúncia/destituição dos atuais Conselheiros da
Companhia; (i) a nomeação dos novos conselheiros da Companhia; e (j) a alteração, reformulação e
consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 07 de julho de 2022. Danilo Pereira da
Costa Filho - Presidente do Conselho de Administração.

Tijoá Participações e Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 14.522.198/0001-88 – NIRE 35.300.414.063 – (“Tijoá” ou “Companhia”)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 31/05/2022, às 15:00 horas, na filial da Companhia localizada no Rio
de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em
vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa:
Presidente: Sr. Anderson Lanna Alves Bittencourt; Secretária: Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia:
Destituição e eleição de novos membros para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 5.
Deliberações: Por unanimidade e sem reservas, os acionistas deliberaram o que segue: (i) Aprovar
a destituição da Sra. Letícia Costa Manna Leite, brasileira, casada, engenheira, portador da carteira
de identidade nº 851005412/D, expedida pelo CREA-RJ, inscrita no CPF sob o nº 852.302.517-00,
do cargo de membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual
foi eleita em 29/03/2022. Os acionistas agradecem a Sra. Letícia Costa Manna Leite pelos serviços
prestados, dando a mais ampla, rasa e geral quitação pelo período em que atuou como membro
do Conselho de Administração da Companhia. Aprovar a eleição da Sra. Mariana de Mello Vaz
Albuquerque, portadora da carteira de identidade nº 106794993, IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº
081.491.117-00, como membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. A
Conselheira ora eleita completará o mandato de 1 ano de seu antecessor, a se encerrar quando da
Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social do ano de 2022, podendo ser
reeleita. O membro do Conselho de Administração ora eleita, declara não estar incurso em nenhum
dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse de seu cargo
imediatamente, mediante assinatura de termo apartado, o qual será lavrado em livro próprio. (ii) Aprovar
a destituição do Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, portador da carteira de identidade nº 10630734-1, IFP/
RJ, inscrito no CPF sob o nº 075.016.667-33, do cargo de membro titular e Presidente do Conselho
Fiscal da Companhia, para o qual foi eleito em 29/03/2022. Os acionistas agradecem o Sr. Rodrigo
Figueiredo Soria pelos serviços prestados, dando a mais ampla, rasa e geral quitação pelo período
em que atuou como membro do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovar a eleição do Sr. Leonardo
de Souza Pereira, portador da carteira de identidade nº 11331073-4, IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
052.238.927-98, como membro titular e Presidente do Conselho Fiscal da Companhia. O Conselheiro
ora eleito completará o mandato de 1 ano de seu antecessor, a se encerrar quando da Assembleia
Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social do ano de 2022, podendo ser reeleito. O
membro do Conselho Fiscal ora eleito, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos
em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse de seu cargo imediatamente,
mediante assinatura de termo apartado, o qual será lavrado em livro próprio. 6. Esclarecimentos: As
publicações da Companhia, conforme determina o artigo 289 da Lei das S.A. serão feitas no jornal
Monitor Mercantil. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo
130, § 1º da Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a
palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão,
solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. 8.
Assinaturas: Mesa: Anderson Lanna Alves Bittencourt – Presidente; Renata Moretzsohn – Secretária.
Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A. Rio de Janeiro, 31
de maio 2022. Renata Moretzsohn – Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certifico o registro sob o nº 333.063/22-3 em 04/07/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Leilão da Casa de
infância de Elvis Presley

A

casa onde Elvis Presley morou durante a infância,
entre 1943 e 1944, será leiloada pela Rockhurst
Auction (rockhurstauctions.com) no dia 14 agosto, com o lance mínimo de US$ 25 mil, cerca de R$ 133
mil na cotação atual. Estima-se que o preço final alcance
entre US$ 50 mil e US$ 75 mil, o equivalente a R$ 266 mil
e R$ 400 mil, respectivamente.
A residência foi construída pelo tio-avô do cantor, Noah Presley, no número 1241 da rua Kelly, a oeste da cidade
de Tupelo, no estado do Mississipi, na esquina da casa
onde Elvis nasceu. O imóvel foi desmontado em 2017
com a supervisão de Chris Davidson, um especialista em
Elvis Presley, para preservação e uma futura remontagem.
Todas as peças são mantidas em um trailer.

Promoção de terreno
em Teresópolis
Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) promove
o leilão do terreno com 595m² em Teresópolis. Unidade
197 do Condomínio Vale das Nações Residencial, localizado na Estrada Diógenes Pedro da Costa, 2001, Vargem
Grande, Teresópolis. Dimensões: com 17,35m de frente para Alameda Itália, 17,25m de fundos para Alameda
Portugal, 31,20m pelo lado direito em divisa com a casa
198, 48,45m pelo lado esquerdo em divisa com as casas
196 a 199. O terreno tem uma parte em declive e um platô. Fica localizado na parte alta do condomínio. Avaliação:
R$160.000,00. Leilão em andamento.

Oferta de apartamento
no Engenho Novo
Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) publica
o leilão do apartamento 1007, na Rua Araujo Leitão 205,
bloco A, no Engenho Novo. O condomínio é fechado,
com serviço de porteiro e com interfone. Ressaltando que
o bairro é servido de todos os melhoramentos públicos,
tais como, rede de água e esgoto, distribuição de energia
elétrica, telefone, internet, iluminação pública, ruas asfaltadas, transporte público. Avaliação: R$ 250.000,00. Leilão
em andamento.

Anúncio de loja
em Rio das Ostras
Alexandre Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) está
anunciando leilão da loja 05 do Residencial W.V 77, localizado na Rua Washigton Vianna, 77, em Rio das Ostras. A
loja tem uma área construída de 153,85m². O imóvel está
situado na zona urbana do município de município. Avaliação: 540 mil. Leilão aberto.

Destaque de loja
na Barra da Tijuca
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está destacando
o leilão da loja314 com 32m² e vaga situada na Avenida
das Américas, 700, Bloco 08, A, Condomínio Città América, Barra da Tijuca. O imóvel comercial está localizado
no interior do Conjunto Comercial, que possui ambiente
agradável, com corredores ventilados, vigilância 24h, restaurantes, praças, banheiros comuns, estacionamento, com
metrô e BRT próximos. Avaliação: R$ 402.819,97. Leilão
em andamento.

Marcação de prédio na Saúde
Silas Barbosa (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br) comunica o leilão de prédio na Saúde com 1.545m² na Sacadura Cabral em frente à sede do Porto Maravilha. Utilizado
para fins comerciais, construção de 1975, Encontra-se próxima a transportes públicos, de todos os melhoramentos
públicos realizados, no que diz respeito à revitalização da
área do Centro. Avaliação: RS 4.500.000,00. Leilão aberto.

Quinta-feira, 7 de julho de 2022 l Monitor Mercantil

Tecnologia 5G já é
realidade em Brasília
O

sinal de 5G puro (sem interferência de outras
frequências) já entrou em
operação no Brasil nesta
quarta-feira. A primeira cidade a oferecer o sinal foi
Brasília, cujo funcionamento foi aprovado na última
segunda-feira pela Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Próxima geração da internet móvel, a tecnologia
5G pura oferece velocidade
média de 1 Gigabit (Gbps),
dez vezes superior ao sinal
4G, com a possibilidade de
chegar a até 20 Gbps. O sinal
tem menor latência (atraso)
na transmissão dos dados.
Um arquivo de 5G pode ser
baixado em cerca de 40 segundos nesse sistema.
A tecnologia 5G permitirá
a estreia da “internet das coisas”, que permite a conexão
direta entre objetos pela rede
mundial de computadores.
Essa tecnologia tem potencial para aumentar a produção industrial, por meio da
comunicação direta entre
máquinas, e possibilitar novidades como cirurgias a distância e transporte em carros
sem condutores.
A TIM é a primeira operadora a oferecer o sinal 5G
puro em Brasília. Em princípio, serão instaladas 100
antenas que atenderão entre
40% e 50% da população
do Distrito Federal. Nos

próximos dois meses, mais
64 antenas passarão a funcionar, elevando o alcance
da tecnologia para 65% da
população.
Segundo o conselheiro e
vice-presidente da Anatel,
Moisés Moreira, as próximas cidades a receber o
sinal 5G puro serão Belo
Horizonte, Porto Alegre e
São Paulo, mas as datas ainda não estão previstas. No
início de junho, a agência
reguladora definiu que, até
29 de setembro, todas as capitais deverão contar com a
tecnologia.
Para ter acesso à tecnologia 5G, o cliente deve ter
um chip e um aparelho que
aceite a conexão. O cliente
precisa verificar se a operadora oferece o serviço e
estar na área de cobertura.
O site da Anatel informa a
lista de celulares homologados para o sinal 5G puro.
O consumidor precisa ficar
atento porque existem celulares fora da lista que mostram o ícone 5G. Nesses casos, porém, o aparelho não
opera o sinal 5G puro, mas
o 5G no modo Dynamic
Spectrum Sharing (DSS)
ou non-standalone (NSA),
chamado de 5G “impuro”
por operar na mesma frequência do 4G, na faixa de
2,3 gigahertz (GHz). Dependendo da interferência,
o sinal 5G “impuro” chega
a apresentar velocidades in-

feriores ao 4G.
O 5G puro ocupará na
faixa de 3,5 GHz, faixa
parcialmente ocupada por
antenas parabólicas antigas
que operam com sinal analógico na Banda C. As pessoas com esse sinal precisarão comprar uma antena
nova e um receptor compatível com a Banda Ku, para
onde está sendo transferido
o sinal das antenas parabólicas. Famílias inscritas no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico) com
parabólicas antigas receberão conversores novos, que
dispensarão a necessidade
de comprar outras antenas.
Segundo a Anatel, Brasília foi escolhida para estrear
a tecnologia 5G por ter um
número baixo de parabólicas.
Conforme os dados mais recentes da agência reguladora,
existem cerca de 3,3 mil parabólicas em funcionamento
no Distrito Federal.
Originalmente, o edital
do leilão do 5G, realizado
em novembro do ano passado, previa que todas as
capitais deveriam ser atendidas pela telefonia 5G até
31 de julho. No entanto,
problemas com a escassez
de chips e com atrasos na
produção e importação de
equipamentos eletrônicos
relacionados à pandemia
fez o cronograma atrasar
dois meses.

Estudos da Accenture
mostram que mais de 50%
dos executivos consideram
que combinar o 5G com
tecnologias de ponta, tais
como IA, machine learning,
nuvem, Edge Computing e
IoT, é essencial para acelerar o desempenho dos negócios.
A Accenture também fez
pesquisas recentes sobre o
impacto potencial do 5G
em mercados onde o leilão
já havia acontecido e havia
maturidade para um estudo
mais preciso. Nesse contexto, foi conduzida a análise
para EUA e Europa.
O impacto do 5G no
mundo é enorme para diferentes setores, segundo
dados da Accenture: na
Europa, o 5G vai gerar um
incremento de mais de 2 trilhões de euros em vendas
entre 2021 e 2025, e ainda
agregará 1 de euros trilhão
ao PIB. Nos EUA, o crescimento com o 5G será de
mais de US$ 2,7 trilhões em
vendas, enquanto o PIB terá acréscimo de US$ 1,5 trilhão nesse período. Em relação ao nível de emprego,
só nos EUA, o 5G tem potencial para criar 16 milhões
de empregos em todos os
setores da economia. Ainda, serão gerados 2,8 vezes
mais empregos nos EUA.
Para cada cargo, serão gerados 1,8 novos cargos na
economia.

Índice de variação dos
aluguéis caiu 0,31% em junho

O

Índice de Variação de Aluguéis
Residenciais
(Ivar) caiu 0,31% em junho
de 2022, o que representa
uma desaceleração em relação à taxa de 0,59% registrada no mês anterior,
segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o
resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de
8,83% em maio para 8,05%
em junho.
Entre maio e junho, a
única cidade a apresentar
elevação na variação média
do aluguel residencial foi

São Paulo. Para as demais
cidades registrou-se desaceleração.
Já o comportamento das
taxas interanuais (junho 22
/ junho 21) ficou dividido.
Duas cidades apresentaram
desaceleração: Belo Horizonte (de 15,96% para
7,89%) e Porto Alegre (de
8,06% para 6,29%) e outras
duas, aceleração: São Paulo
(6,49% para 8,23%) e Rio
de Janeiro (de 10,33% para
10,43%).
O potencial de consumo
brasileiro mostra um 2022
mais voltado a gastos com

habitação (aluguel, condomínios, financiamentos
e impostos) do que com
construção. É o que aponta
levantamento realizado pela
Geofusion. O gasto com
habitação subiu de 24,2%
da carteira de consumo dos
brasileiros no ano passado, para 25,3%, neste ano.
Já o consumo de material
de construção e bricolagem, que experimentou um
boom de 30% no início da
pandemia, apresentou queda de cerca de 7%.
“O represamento no reajuste de muitos aluguéis,

no auge da pandemia,
acabou sendo compensado quando as primeiras
medidas de flexibilização
foram anunciadas. E isso
impactou muito o orçamento das famílias. Além
disso, tivemos aumento de
impostos e condomínios.
Isso fez com que o gasto
para a reforma do lar fosse
praticamente cortado da
despesa das pessoas, assim
como a compra de móveis
e eletrodomésticos”, avalia
Ana Helena Davinha, analista de Dados e Mercados
da Geofusion.

SINTUR - SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE TURISMO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EDITAL ELEIÇÕES SINDICAIS
Em cumprimento ao Estatuto e Regimento Eleitoral do Sindicato comunico que foi registrada a seguinte
chapa, como concorrente à eleição a que se refere o Edital de convocação publicado no dia 29 de junho de
2022, no Jornal Monitor Mercantil:
CHAPA ÚNICA - “INOVAÇÃO NO TURISMO”
Presidente (REP FED. CONF. e CENTRAL) .......................................... FABRÍCIO SANTOS GUIMARÃES
1º Vice Presidente ....................................................................................... NIRALDO IGNACIO DA SILVA
2º Vice Presidente (SUP. FED) ....................................................... MARCELO RODRIGUES DE CASTRO
1º Secretário.................................................................................. ... DOUGLAS PORFIRIO DE AZEVEDO
2º Secretário ........................................................................................... ADRIANO DE SOUZA ANDRADE
1º Tesoureiro (REP.CONF. E SUP. FED ............................ ........ WALDEMIR CAVALCANTE DE AZEVEDO
2º Tesoureiro (REP. FED. SUP. CONF. e SUP.CENTRAL) ................................ EDSON RIBEIRO M. SILVA
Dir. de Adm. e Patrimônio (SUP. CONF)...................................................... GENILSON CORREA RIBEIRO
Dir. Assist. e Benefícios ........................................................................ MARCELO SEBASTIÃO DA SILVA
Dir. de For. Ap. Prof. e Rel. Sind........................................................... LUIZ FELIPE FURTADO COIMBRA
Dir. Com. Social e Divulgação............................................................ VERA LUCIA COUTO DOS SANTOS
Dir. Suplente ................................................................................................. EVALDO DA SILVA TAVARES
Dir. Suplente............................................................................................... FLAVIO NUNES DOS SANTOS
Conselho Fiscal ............................................................................................. SERGIO EVANDRO FARIAS
Conselho Fiscal ............................................................................... MARCOS PAULO DE SOUZA VIEIRA
Conselho Fiscal............................................................................................... PAULO CRESPO TEIXEIRA
O prazo para impugnação e demais atos eleitorais subseqüentes, com os respectivos prazos, no que houver, estão consignados no referido Edital. Rio de Janeiro, 07 julho de 2022.
FABRÍCIO SANTOS GUIMARÃES - Presidente - SINTUR.
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Petrobras faz oferta de
recompra de títulos globais O

Abavt apresenta
propostas para Dpvat

Interessados têm prazo até 12 de julho

A

Petrobras anunciou
nesta quarta-feira o
início de oferta de
recompra de títulos globais,
por meio da sua subsidiária
integral Petrobras Global
Finance B.V. (PGF). A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais
em circulação, quais estão
segregados em dois grupos, independentes entre
si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela
PGF de US$ 750 milhões
por grupo, totalizando US$
1,5 bilhão. Adicionalmente, os detentores de títulos
que entregarem seus títulos
também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação, conforme abaixo
definido.
Os valores a serem pagos aos investidores que
entregarem seus títulos,

em cada uma das séries
consideradas, serão os
preços equivalentes à taxa
de retorno ao investidor
(yield), definida às 11:00h
da cidade de Nova York
de 12 de julho de 2022,
formada pelo respectivo
acréscimo (spread) definido abaixo somado à taxa
do Tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro
britânico para os títulos
denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market
swap rate) para os títulos
denominados em euro.
Caso o montante ofertado pelos investidores na
oferta de recompra de um
determinado título faça
com que o limite por grupo
de US$ 750 milhões seja ex-

cedido, a oferta poderá ser
cancelada para aquele título
e aceita para o(s) título(s)
seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que
o limite de US$ 750 milhões
seja alcançado, conforme os
termos e condições da oferta, de forma que nenhum
título poderá ser aceito parcialmente.
A oferta de recompra expirará às 17:00h, horário de
Nova York, em 12 de julho
de 2022 (Data de Expiração). Detentores de títulos que forem validamente
entregues, não retirados e
aceitos para recompra, até a
data de expiração, serão elegíveis a receber o pagamento, conforme termos e condições descritos na tabela
acima, o que deve ocorrer
no terceiro dia útil após a
Data de Expiração (Data de

Liquidação).
A oferta será conduzida
por BofA Securities, Inc.,
Banco Bradesco BBI S.A.,
Credit Agricole Securities
(USA) Inc., Deutsche Bank
Securities, Inc., J.P. Morgan
Securities LLC e SMBC
Nikko Securities Americas,
Inc. Solicitações de cópias
do documento com os termos e condições da oferta
(Offer to Purchase) bem
como outros documentos
relacionados à oferta de
recompra poderão ser feitas diretamente ao Global
Bondholder Services Corporation, através dos telefones +1 (855) 654-2015 (tollfree) ou +1 (212) 430-3774.
Os documentos das ofertas
de recompra também poderão ser obtidos através do
link https://www.gbsc-usa.
com/Petrobras/.

Fundos de investimento:
R$ 8 bilhões de captação líquida
Renda fixa foi o destaque do primeiro semestre

O

s fundos de investimento
fecharam o primeiro semestre de 2022 com
captação líquida positiva
(diferença entre aplicações
e resgates) de R$ 8 bilhões,
segundo dados da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima). O resultado é 97,1% inferior ao
registrado no mesmo período do ano anterior, quando
o saldo líquido da indústria
foi de R$ 272,5 bilhões.
Os fundos de renda fixa
foram o destaque do semestre, totalizando R$ 88,8
bilhões em captação líquida. O montante representa
queda de 25% na comparação com mesmo período de
2021.
“Vemos um movimento
de migração dos fundos de
renda fixa para outros produtos de mesma categoria,
principalmente
aqueles
que oferecem isenção de
imposto de renda, como
LCIs (Letras de Crédito
Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio)”, explica Pedro

Rudge, vice-presidente da
Anbima.
Em contrapartida, os
multimercados tiveram resgates líquidos de R$ 61,8
bilhões. O resultado da
classe é inferior ao primeiro
semestre de 2021, quando
apresentou saldo líquido
positivo de R$ 89,9 bilhões.
Os fundos de ações tiveram
saídas líquidas de R$ 49,5
bilhões frente a retiradas
de R$ 3,8 bilhões em 2021.
Os fundos de previdência
e FIPs (Fundos de Investimento em Participações)
também apresentaram resultado negativo, com R$
1,1 bilhão e R$ 600 milhões
de saques, respectivamente.
Investimento no exterior
Embora o número de
fundos que investem, no
mínimo, 67% em ativos
no exterior tenha crescido
7,1% no primeiro semestre
de 2022, chegando a 736
fundos e mais de 310 mil
contas, eles tiveram resgates líquidos de R$ 18,3 bilhões no período. Ao todo,
somam patrimônio líquido

de R$ 40,2 bilhões.
Os ETFs (Exchange
Traded Funds) atrelados a
indicadores internacionais
acompanham a mesma
performance. Eles apresentaram resgates líquidos
de R$ 1,3 bilhão e somam
R$ 2,3 bilhões em patrimônio líquido. “A proporção de investidores com
ativos no exterior ainda é
pequena se comparada à
quantidade de ativos internacionais existentes. Mas
temos notado um crescimento constante no interesse do investidor, que
está cada vez mais ciente
da importância da diversificação”, explica Giuliano
De Marchi, diretor.
Os fundos que aplicam
diretamente em ativos digitais somam patrimônio
líquido de R$ 4,7 bilhões,
queda de 7,8% em comparação a março, quando o
montante era de R$ 5,1 bilhões. Ao todo, são 37 fundos desse tipo.
As contas que aplicam em
fundos cresceram 11,4% no
período de maio de 2021
a maio de 2022, passando

de 28,3 milhões para 31,6
milhões. O resultado foi influenciado, principalmente,
pelos fundos imobiliários,
com aumento de mais de
2,2 milhões de contas. Em
seguida, a classe de multimercados cresceu 10,5%,
chegando a 5,3 milhões de
contas.
Na classe de renda fixa,
todos os tipos de fundos fecharam no azul, com retornos próximos da taxa DI.
O destaque fica com renda
fixa duração alta grau de
investimento (investe 80%
em títulos públicos federais
e/ou ativos com baixo risco
de crédito) com resultado
positivo de 8,2%.
Quase todos os multimercados tiveram retornos positivos no acumulado do primeiro semestre
de 2022 – a exceção foi
o tipo investimento no
exterior (aplica mais de
40% em ativos lá fora),
que apresentou perdas de
0,6%. Entre as rentabilidades positivas, a maior foi a
do tipo macro (realiza operações em diversas classes
de ativos) com 11,2%.

Ministério da Economia, através da
Portaria SE/ME
4.672/2022, instituiu um
Grupo de Trabalho e Estudos para apresentação de
possíveis cenários e propostas ao atual modelo do Dpvat,
composto por representantes
do próprio ME, da Superintendência de Seguros Privados (Susep), da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). No
dia 30 de junho, a Associação
Brasileira de Assessorias às
Vítimas de Trânsito (Abavt)
foi convidada a participar da
reunião com o grupo de trabalho, para poder apresentar
suas considerações e propostas para melhoria do Dpvat.
A Abavt efetuou as seguintes
propostas:
- O valor do prêmio do
bilhete, seja acessível a todos
os proprietários de veículos
e suficiente para possibilitar um reajuste no valor das
indenizações às vítimas de
trânsito, bem como o repasse
de percentual ao SUS e Denatran caso sejam mantidos;
- O valor da indenização
seja reajustado para o valor
de 40 salários mínimos para
coberturas de morte, em até
40 salários mínimos para
cobertura de invalidez e até
10.800,00 para DAMS;
- Ampliação da concessão
de cobertura com a inclusão
do auxílio funeral com valor
de até R$ 4.500,00;
- Análise da documentação com conclusão de deferimento ou não em até 30
dias corridos;
- A Caixa Econômica
Federal permanecer como
gestora do Seguro Dpvat ou
outro formato que venha a
ser criado;
- Os locais onde são reali-

zadas as perícias, com a distância máxima de 120 km
da residência das vítimas;
- O convênio com clínicas
de fisioterapia ou profissionais liberais para cessão de
credito pro soluto ou pro solvendo pelo paciente vítima;
- A manutenção do Portal
do Procurador, hoje criado
e disponibilizado pela Caixa para melhor relação com
Procuradores e consequentemente mais ágil resolução as vítimas de trânsitos;
e o reforço no mecanismo
de prevenção as fraudes.
Para Ariel Leão, esse Grupo
de Trabalho criado pelo Ministério da Economia, é muito importante, pois será ele
que irá fazer as mudanças necessárias para a atualização e
melhoria do Dpvat ou outro
modelo de seguro que possa
vir a ser implantado. Isso dará às vítimas de trânsito uma
segurança e maior amparo
social. É preciso manter o
diálogo com o Ministério da
Economia e com os órgãos
competentes sobre o Seguro
Dpvat. É essencial para que
os aprimoramentos necessários possam ser realizados.
“Estamos fortalecendo
cada vez mais a nossa base,
porque temos que apontar
o que pode melhorar junto
ao Seguro Dpvat. Os procuradores que atuam com
essa modalidade de seguros,
já possuem uma representatividade junto ao trabalho da
Abavt. Temos a certeza que
esse diálogo foi uma iniciativa para que a categoria possa atuar de forma objetiva e
perspicaz no atendimento às
vítimas. Mantemos o nosso
compromisso na busca pelas
reivindicações necessárias,
para que viabilize o processo
da forma mais objetiva possível”, concluiu.

Prêmio de Inovação
em Seguros da CNseg

P

remiação acontecerá em dezembro
para três categorias
Principal referência das
ações do setor em transformação digital e da agenda
ambiental, social e de governança (ASG), o Prêmio
Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em
Seguros abriu as inscrições
nesta segunda-feira (4). “O
futuro é agora” é o mote da
premiação que está na11ª
edição e é promovido pela
Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg).
“A cultura da inovação
é uma métrica permanente
do Prêmio de Inovação, e
os projetos, olhando o histórico das contribuições de
todas as suas edições, têm
sido fundamentais para nos
adaptarmos ao ambiente
desafiador das mudanças
sociais, econômicas e ambientais, criando soluções
para sustentar as operações
das seguradoras e inovações
para aperfeiçoar e agregar
cada vez mais valor para os
consumidores”, afirmou a

diretora-executiva da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes.
Poderão participar do
Prêmio de Inovação projetos nas categorias “Produtos e Serviços”, “Comunicação” e “Processos e
Tecnologias”. Em suas dez
edições, 862 projetos já foram examinados pela banca
julgadora do Prêmio. Considerando-se a média de
inscrições, o prêmio 2022
pode superar mil projetos
julgados ao longo de todas
as suas edições, avaliou Solange. No ano passado, por
exemplo, a premiação bateu
recorde de inscrições, com
167 projetos avaliados em
sua 10ª edição.
Quinze projetos estarão
na final que acontece em
dezembro. O primeiro, segundo e terceiro colocados,
em cada uma das três categorias, vão receber R$ 30
mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil
respectivamente. As inscrições poderão ser feitas pelo site: www.premioseguro.
com.br
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Três perguntas: edtech – foco, lucratividade e estratégia
Por Jorge Priori
Conversamos com Marcell Almeida, CEO e cofundador da PM3, sobre a atuação da edtech, seu foco, a
importância da lucratividade e o momento pós-venda
de parte do seu capital para
Alura, outra edtech do mercado.
O que faz a PM3?
A PM3 é uma edtech focada num subnicho de tecnologia: gestão de produtos.
O gestor de produtos é um
profissional de meio-campo
que entende a necessidade
do negócio e a traduz para
a equipe de tecnologia de
forma a encontrar a melhor
solução. Nós ensinamos a
essas pessoas as melhores
práticas do mercado através
dos cases que outros profissionais apresentam nos
nossos cursos.
O gestor de produtos é
uma profissão em franca
ascensão, que tem se tornado mais importante do que
eu imaginava. Quando nós
fundamos a PM3 há quatro
anos, nós não esperávamos
que gestão de produto fosse
ser um assunto tão quente
quanto é hoje. Isso está acontecendo porque não adianta
contratar 30 engenheiros de
software se não há um gestor de produto para ajudar na
criação de um produto que
faça sentido para os usuários
na ponta.
Nós temos parcerias
com empresas como Boticário, Movida e Nubank
que compram os nossos

cursos para poder capacitar
os seus colaboradores. Todos os cursos que estão na
plataforma foram produzidos pela PM3 junto com
um instrutor, que muitas
vezes trabalha nessas mesmas empresas, startups ou
grandes empresas que estão
passando por uma transformação digital, mostrando
como a teoria foi aplicada
na prática.
Como nós estamos sempre conversando com as
pessoas desse mercado, nós
conseguimos entender as
suas dores. Por exemplo,
está em pré-venda o curso
de product analytics específico de métricas de produtos digitais. Esse curso
foi produzido para que as
pessoas tenham condições
de fazer mensurações como
se uma nova funcionalidade
que apareceu num app está
trazendo ou não resultado
para o negócio. Esse curso
foi produzido a partir das
dúvidas dos nossos alunos
sobre como mensurar métricas. Nós também fazemos pesquisas maiores uma
vez por ano para mapeamento de necessidades do
mercado.
Operacionalmente,
a
PM3 é a junção de várias
plataformas que foram integradas. É por isso que
nós temos um baixo custo
de infraestrutura, porque,
em vez de criarmos, nós
integramos. Esse é um detalhe onde várias empresas
de tecnologia erram. Elas
acham que a tecnologia é
o core, mas muitas vezes é

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
GILSON PINHEIRO SOUTO MAIOR - CPF 089.788.697-69
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na BRX Corretora de Câmbio Ltda. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central
do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no
prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na
forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF)
Gerência Técnica em Curitiba (GTCUR)
Av. Candido de Abreu, nº 344 6º andar – Centro Cívico – Curitiba -PR
Cep.: 80530-914
Rio de Janeiro, 07 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO
A Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, no uso
de suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 172 da Lei 1060 de
22 de dezembro de 2011, pelo presente Edital, CITA o servidor abaixo relacionado por abandono de cargo, em razão de encontrar-se em local incerto
e não sabido, a fim de apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze)
dias, a partir da data da última publicação do Edital, sob pena de revelia. - MONALISA SILVA PEREIRA, PI – Artes Visuais, matrícula 11.806/01,
lotada na SEMED – PAD N.º 0825/2022/03 A Comissão Processante encontra-se instalada a sede da Prefeitura Municipal de Queimados, situada
no Rua Hortência, n.º 254, Centro – Queimados/RJ, sendo-lhes assegurado vista dos autos neste local, em dias úteis, no horário das 10 às 16h.
CYNTHIA TITONEL BASTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
GRÁFICOS BLOCH S/A
CNPJ: 33.331.638/0001-64 / NIRE: 33.300.094.938
Convidam-se os senhores acionistas da GRÁFICOS BLOCH S.A., cuja a sede
social é na Rua México nº 31, sala 203 – Centro – nesta cidade do Rio de Janeiro a se reunirem em assembléia geral extraordinária, a realizar-se na parte
da sala 1.501, localizada no prédio sito à Av Evandro Lins e Silva, nº 840, (Office Tower), Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ CEP 22631-470, no dia 15 de
julho de 2022, às 8:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: Comunicar aos acionistas o falecimento do acionista e Presidente Sr
Pedro Jack Kapeller, abertura de seu processo de inventário e que sua representação se dará na figura de seu espólio por sua inventariante; Alterar a designação social da empresa e novo endereço da sede social; Reforma, Alteração
integral e assinatura de novo Estatuto Social e, Eleição da Diretoria, aprovação
e ratificação dos atos da diretoria anterior. Rio de Janeiro, 05 de julho de 2022.
Espólio de Pedro Jack Kapeller
Doris Kapeller
Inventariante

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,PERÍCIAS,
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocadas as empresas associadas a este Sindicato na base territorial do Município do Rio de Janeiro, a comparecerem
a AGE que se realizará no dia 13/07/2022, às 09:00 horas em primeira convocação, ou às 10:00 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1)- Tomar ciência da proposta de reivindicações apresentada
pelo Sindicato profissional (SINTELMARK). 2)- Discutir e aprovar uma
contraproposta à ser negociada com o respectivo Sindicato; 3)- Discutir
e aprovar a cobrança da Contribuição Assistencial/Negocial em favor
do Sindicato, para atendimento das despesas operacionais. As empresas se farão representar através de sócio, diretor e/ou gerente devidamente credenciado, na sede do Sindicato situada na Rua Senador
Dantas, 71 - sala 804 - Centro - RJ, onde será realizada a Assembleia.
Wilvandir Cunha Galvão de Lima
- Presidente -

Divulgação PM3

o serviço, o que se entrega
lá na ponta. No nosso caso
é o conteúdo. A tecnologia
é uma forma de escalar de
maneira eficiente.
Como você está vendo
o atual momento em que
se discute tanto as alavancagens das startups?
Isso é muito curioso
porque quando nós fundamos a PM3, nós já pensávamos em ser lucrativos.
Esse objetivo foi atingido
rapidamente numa questão
de poucos meses, e desde
então todo o dinheiro que
investimos na empresa vem
do seu próprio lucro. Nós
não precisamos levantar
rodada de capital ou nos
alavancarmos. A PM3 é o
famoso bootstrap, a empresa que reinveste o dinheiro
que ela mesmo gera.
Nós chegamos até a ser
criticados por algumas pessoas e aceleradoras que nos
diziam que “nós podíamos
estar crescendo muito mais
rápido”, quando nós já
crescíamos mais de 200%
ao ano. Nós escutávamos
isso, mas optávamos pela
parcimônia, pela nossa opção em sermos lucrativos,
não levantando dinheiro e
apenas reinvestindo.
Na área de educação, se
você acertar o modelo, a
chance de ser lucrativo é muito alta, mesmo o mercado
sendo competitivo. Por isso
que hoje muitas edtechs estão bem, mantendo uma boa
margem e gerando caixa.
Hoje as pessoas falam
“nossa, vocês geram caixa,

mas as startups não geram”.
Isso é uma questão cultural
de quanto risco você quer
tomar para acelerar o seu
crescimento, mas também
depende muito da competitividade do mercado. Nós
entramos no mercado de
educação de gestão de produtos muito cedo. Nós não
tínhamos tantos concorrentes, tanta necessidade de
acelerar, diferente de quando se cria um banco, o que
exige muito capital. A complexidade do nosso mercado não exigia um grande
investimento e a barreira de
entrada, naturalmente, não
era tão alta quanto a de outros mercados.
Eu não acho que exista
estratégia certa ou errada
no sentido de ter caixa positivo ou não ser lucrativo.
O importante é saber a hora
de parar porque não se pode dar um eterno prejuízo.
A nossa estratégia de irmos

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY S.A.
CNPJ nº 19.080.515/0001-77 - NIRE 33.300.309.462
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de
2022. 1. Hora, Data e Local: Às 8h do dia 27 de abril de 2022, na sede
social da Companhia, na Rua Lourival Valentim dos Santos nº 297, Vila
Colonial, Paraty, Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação
dispensada nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, em face
da presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Luis Carlos
Martins da Silva; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do
Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as
seguintes deliberações pela acionista presente representando a totalidade
do capital social votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as
contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, documentos estes publicados em 31 de março de 2022,
no Site do Jornal Diário do Acionista, disponíveis em mesa e que eram do
conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, caput,
§ 3º e § 4º da Lei nº 6.404/76. 4.2. Registrar que o Lucro Líquido apurado
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de R$ 1.775.820,31 (um
milhão, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e trinta e um
centavos) foi absorvido pelos prejuízos acumulados em exercícios anteriores
e, face a inexistência de lucro líquido no exercício, não há dividendos a
distribuir. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata
a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art.
130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Acionistas:
Luis Carlos Martins da Silva, Presidente. Leonardo das Chagas Righetto,
Secretário. Gláucio Dutra da Silva, Representante do Auditor Independente.
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche
e Marcelo Augusto Raposo da Mota), Acionista. Confere com o original
lavrado em livro próprio. Paraty, 27 de abril de 2022. Luis Carlos Martins
da Silva - Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja
nº 4956751 em 20/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/06/22:
Data, Horário e Local: Aos 30/06/22, às 10:00h, na sede social da Companhia
localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, na Cidade
e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra.
Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convocação e Presença:
Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social da
Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação nos termos do
§4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de
distribuição de juros sobre capital próprio (6ª parcela do ano 2022). Deliberações
Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme
recomendação do Conselho de Administração, a distribuição de juros sobre
capital próprio (6ª parcela do ano 2022) no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte
e cinco milhões de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da
Companhia em junho/22 e a ser pago em ou antes de 31/07/22. Encerramento:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo
tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme,
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L.
Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro
próprio da Companhia. RJ, 30/06/22. Secretária da Mesa: Carolina Assano
Massocato Escobar. Jucerja nº 4981310 em 04/07/2022.

com mais calma deu supercerto, mas nós também
acertamos o timing. Antes
nós fomos criticados, mas
hoje é o contrário.
Como está a PM3 após
a compra de parte do seu
capital pela Alura?
Para a PM3 foi essencial
manter a autonomia, mas
nós combinamos onde poderíamos unir forças. A
Alura tem uma expertise de
produção de cursos há mais
tempo, na venda para empresas e na parte organizacional de finanças, vendas e
RH. Quando a Alura comprou a PM3, nós éramos
menores, até mesmo na
quantidade de funcionários.
Para nós foi mais na linha
da expertise, e ao mesmo
tempo estarmos junto de
uma marca que tem uma estratégia de grupo maior.
Posso dizer que os
DNAs das duas empresas

são muito parecidos. Apesar da Alura focar no engenheiro de software e a PM3
no gestor de produto, tudo
está ligado à tecnologia.
As duas empresas operam de forma parecida já
que elas surgiram de comunidades, mas nós não
quisemos juntar tudo para
não correr o risco de perder
os DNAs. Por exemplo, a
Alura é por assinatura, enquanto a PM3 cobra por
um curso só. Como existem
diferenças de modelos de
negócio, não faria sentido
forçar e juntar tudo.
Quando olhamos para o
crescimento depois da venda, fica claro que a decisão
de manter as empresas separadas foi excelente, mas isso
não impede que se compartilhe estruturas de back-office.
Um exemplo disso é o compartilhamento do estúdio, o
que diminui um custo de infraestrutura bem alto.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY S.A.
CNPJ nº 19.080.515/0001-77 - NIRE 33.300.309.462
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de junho de
2022. 1. Hora, Data e Local: Às 8h do dia 10 de junho de 2022, na sede
social da Companhia, na Rua Lourival Valentim dos Santos nº 297, Vila
Colonial, Paraty, Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação
dispensada nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76,
em face da presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente:
Luis Carlos Martins da Silva; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto.
4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais,
foram tomadas as seguintes deliberações pela acionista presente
representando a totalidade do capital social votante: 4.1. Alterar o Artigo 7º
do Estatuto Social a fim de fazer constar que a Diretoria será composta
por, no mínimo, 01 (um) e, no máximo, 03 (três) Diretores, passando o
mesmo a vigorar com a redação do Estatuto Social constante do Anexo I,
neste ato aprovado. 4.2. Aceitar a renúncia dos Srs. Luis Carlos Martins
da Silva e Leonardo das Chagas Righetto aos cargos de Diretores da
Companhia conforme Termos de Renúncia que ficam arquivados na sede
da Companhia, agradecendo-lhes pelos serviços prestados no exercício de
suas funções e desde já aprovando integralmente suas contas, outorgandolhes e deles recebendo a mais ampla e geral quitação, para nada mais
reclamar, a qualquer título. 4.3. Em razão das deliberações acima, eleger
o Sr. Marcio Salles Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 09422791-5, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF
sob o nº 023.948.017-19, com endereço comercial na Rua Lourival Valentim
dos Santos nº 297, Vila Colonial, Paraty, Rio de Janeiro, com mandato até
a data da Assembleia Geral Ordinária que for realizada no ano de 2024,
o qual declara que não está incurso em crime ou outra hipótese prevista
em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo tomando
posse de seu respectivo cargo mediante a assinatura do Termo de Posse
lavrado em livro próprio. 4.4. Fixar a remuneração anual global da Diretoria
em até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4.5. Alterar o Artigo 9º, §1º, do
Estatuto Social a fim de estabelecer que a contratação de qualquer negócio
a longo prazo, assim entendidos os negócios com prazo igual ou superior
a 48 (quarenta e oito) meses depende de prévia e expressa aprovação,
por escrito, dos acionistas representando ao menos 2/3 (dois terços) do
capital social, passando o mesmo a vigorar com a redação do Estatuto
Social constante do Anexo I, neste ato aprovado. 4.6. Em cumprimento ao
artigo 9º, § 1º, “e” e “g” do Estatuto Social foi aprovada a contratação de
financiamentos em geral, incluindo, mas não se limitando a, tipo FINAME
(Financiamento de máquinas e equipamentos), Leasing (Arrendamento
Mercantil), Capital de Giro, Conta Garantida, Cédulas de Crédito Bancária
- CCB, Contratos de Câmbio, Fiança e Empréstimo Internacional (4131)
com as instituições bancárias e BNDES Automático, no valor de até
R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) por contrato, podendo
o prazo ser superior ou inferior a 48 (quarenta e oito) meses. 4.7. Aprovar
a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia, inclusive
para refletir as alterações estatutárias aprovadas acima, tudo conforme
redação consolidada constante do documento aprovado, numerado e
autenticado pela Mesa (Anexo I), passando o estatuto social a vigorar
com essa redação consolidada. 4.8. Autorizar, para todos os fins e efeitos
legais, a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas e assinar todo
e qualquer documento necessário à implementação das deliberações
aprovadas acima. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se
a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos
do art. 130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada.
6. Acionistas: Luis Carlos Martins da Silva, Presidente. Leonardo das
Chagas Righetto, Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil
S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Marcelo Augusto Raposo da Mota),
Acionista. Confere com o original lavrado em livro próprio. Paraty, 10 de
junho de 2022. Luis Carlos Martins da Silva - Presidente; Leonardo das
Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4957692 em 20/06/2022. Jorge
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

