Monitor

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

Sexta-feira, 8 de julho de 2022
Ano CVII l Número 29.154
ISSN 1980-9123

Mercantil

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

A RELEVÂNCIA DA
UNIVERSIDADE

PRESIDÊNCIA
DA ALERJ

Espaço para construção
do conhecimento.
Por Paulo Alonso, página 2

Dois deputados, da base do atual
governador, são candidatos. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Indicador do
PIB do Banco
Central cai
0,44% em abril
Com o fim da greve dos servidores do Banco Central (BC), a
instituição vem colocando em dia
as estatísticas. Nesta quinta, foi a
vez do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), indicador considerado como
prévia do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos no país), que ficou
dois meses sem ser publicado.
O IBC-Br recuou 0,44% em
abril na comparação com o mês
anterior. Em março, o indicador
havia registrado alta de 1,09%.
Apesar da queda mensal, o IBC-Br subiu 2,23% em relação a abril
do ano passado.
Em 12 meses, o IBC-Br acumula alta de 3,46%. Na média móvel
trimestral, indicador usado para
captar tendências, o IBC-Br teve
alta de 0,45% de fevereiro a abril,
em relação ao período de janeiro
a março.
Considerado uma prévia da atividade econômica, o IBC-Br tem
metodologia diferente dos números oficiais do PIB calculado pelo
IBGE. O Banco Central baseia-se
em pesquisas setoriais (comércio,
indústria, serviços) divulgadas pelo IBGE para atualizar o IBC-Br
a cada mês.
O PIB é divulgado a cada três
meses, considerando dados de
produção, de renda e de consumo
para toda a economia.

Centrais sindicais da
França programam
greve para setembro
Trabalhadores afiliados a dois
dos principais sindicatos da França, a Confederação Geral do Trabalho (CGT) e o Solidaires, programaram greve conjunta em 29
de setembro para exigir salários
mais altos, disseram as duas organizações nesta quinta-feira.
Citando o comunicado de imprensa conjunto dos sindicatos, o
jornal francês Le Figaro disse que
os trabalhadores exigirão aumento de salários e poder de compra
e protestarão contra os planos de
reforma previdenciária do governo.
Na quarta-feira, a primeira-ministra francesa Elisabeth
Borne apresentou as prioridades
políticas de seu novo governo
aos deputados da Assembleia
Nacional e prometeu proteger e
aumentar o poder de compra da
população.

VERGONHA
Proposta de Emenda (PEC)
permite que parlamentares virem
embaixadores sem perder mandato.
Por Bayard Boiteux, página 3

Endividamento das famílias
cresce quase 11% em 1 ano

Alemanha apela
a Canadá por
turbina de gás
da Rússia

Em relação a maio houve pequena melhora

O vice-chanceler e ministro da
Economia da Alemanha, Robert
Habeck, fez um apelo público ao
Canadá para liberar a turbina do
gasoduto Nord Stream que está
presa no país americano devido
às sanções impostas à Rússia. O
equipamento é fundamental para
os fluxos de gás para a Europa, informa o site de notícias russo RT.
“Precisamos de capacidades no
Nord Stream 1 para preencher
nosso armazenamento”, disse
Habeck à Bloomberg. “A capacidade total de armazenamento na
Alemanha não é importante apenas para o mercado alemão, mas
também para o mercado europeu
e para a segurança do abastecimento na Europa”, acrescentou.
A gigante russa de gás Gazprom desligou, em junho, outro
motor de turbina no gasoduto
Nord Stream 1, reduzindo significativamente a quantidade de fornecimento de gás para a Europa.
Como a alemã Siemens, fabricante
dos motores de turbina a gás, não
conseguiu fornecer o serviço de
revisão a tempo, a Gazprom decidiu parar o segundo motor na
estação de compressão de Portovaya devido à sua condição técnica. A produção diária da estação
foi reduzida em 67 milhões de
metros cúbicos, para 100 milhões,
afirmou a Gazprom.
No início de julho, a Nord Stream AG anunciou que desativará
os dois tubos de dutos dos dias 11
a 21 para um reparo programado.
Concluído em 2011, o gasoduto
Nord Stream 1 Rússia e Alemanha
através do fundo do Mar Báltico.

E

m junho, a proporção de
famílias com dívidas a
vencer ficou em 77,3%,
o que representa uma queda de
0,1 ponto percentual em relação
a maio. Na comparação com junho de 2021, houve crescimento
10,9% (7,6 pontos percentuais).
Os dados da Pesquisa Nacional de
Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (Peic) foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).
De acordo com a entidade, esta é a segunda queda seguida no
endividamento, após a alta recorde registrada em abril, quando o indicador ficou em 77,7%.
As dívidas no cartão de crédito
representam a maior fatia do en-

dividamento, com 86,6% do total de famílias relatando este tipo de dívida. Em seguida vem os
carnês, com 18,3%, e o financiamento de carro, com 10,8%. Em
junho de 2021, essas proporções
eram de 81,8%, 17,5% e 11,9%,
respectivamente.
Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a queda no
endividamento reflete a melhora
no mercado de trabalho. “Com
menos restrições impostas pela
pandemia e as medidas temporárias de suporte à renda, como
saques extraordinários do FGTS,
antecipações do 13º salário, INSS
e maior valor do Auxílio Brasil, a
população precisou apelar menos
para os gastos no cartão.”

A pesquisa mostra que a
inadimplência também apresentou queda, com retração de 0,2
ponto percentual na proporção
de famílias com contas em atraso para 28,5%. Esta é a primeira
queda desde setembro de 2021. A
mesma queda foi verificada entre
as famílias que afirmam não ter
condições de pagar as contas atrasadas, com 10,6% do total.
A responsável pela pesquisa,
Izis Ferreira, explica que a melhora no mercado de trabalho
não se reflete no rendimento,
pois estão sendo absorvidos trabalhadores com menor nível de
escolaridade e o rendimento médio está achatado pela inflação
elevada.
Han Yan/aXinhua

Sem Boris Johnson, nova liderança vai
enfrentar mesmas restrições econômicas

O

primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris Johnson, renunciou ao
cargo de líder do Partido Conservador. Em comunicado lido do lado de fora de Downing Street, 10
(residência oficial e escritório do
primeiro-ministro) no final da manhã desta quinta-feira (horário de
Londres), Johnson afirmou que
“ninguém é indispensável”.
Ele anunciou que estava deixando o cargo de líder do partido, mas disse que planejava permanecer como primeiro-ministro
enquanto o partido escolhe seu
sucessor, até meados do outono
no Hemisfério Norte (primavera
no Brasil).
“A incerteza política tende a se

refletir mais imediatamente na libra esterlina, que tem visto uma
modesta depreciação desde o início da semana. A longo prazo, a
libra esterlina continua sendo negociada a um nível significativamente mais baixo do que antes da
votação Brexit em 2016, portanto,
qualquer enfraquecimento adicional agrava as tendências preexistentes – por exemplo, o aumento
do preço dos bens importados, o
que pressiona ainda mais para cima a inflação”, analisa Laura Foll,
gerente de Carteira de Ações do
Reino Unido da Janus Henderson
Investors.
“Fora do efeito sobre a libra esterlina, a incerteza política vem em
um momento em que o sentimen-

to em relação às ações britânicas
já é fraco – isto pode ser visto refletido em avaliações de empresas
britânicas mais baixas em muitos
casos do que as empresas estrangeiras”, continua a analista.
Laura Foll classifica como muito cedo para especular sobre o que
o próximo líder fará com relação
às políticas. “No entanto, enfrentará as mesmas restrições que a
liderança anterior; em outras palavras, tentará caminhar numa linha
tênue entre colocar as finanças do
governo novamente em um caminho mais sustentável e enfrentar
uma série de pressões de curto
e longo prazo para aumentar os
gastos”, finaliza.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3640
R$ 5,5790
R$ 5,4283
R$ 0,7970
R$ 298,48

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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A relevância da universidade para a sociedade
Por Paulo Alonso

A

universidade existe para produzir conhecimento,
gerar pensamento crítico,
organizar e articular os saberes, formar cidadãos,
profissionais e lideranças
intelectuais. E nas universidades, a mediação do conhecimento científico com as
pessoas se dá por meio da
sua produção científica, ou
seja, por meio de seus programas de pós-graduação
disponíveis, da qual sairão
em artigos, dissertações e/
ou teses, patentes. As universidades são, dessa forma, imprescindíveis para
o mundo em que se vive,
mundo em transformação.
Ainda que no Brasil seja uma instituição nova, há
séculos presente no planeta, desde a Grécia antiga,
passando pelo Império Romano, Idade Média e Idade
Contemporânea, a universidade, como incubadora
de cérebros, teve diversas
formas de acessibilidade,
estrutura organizacional e

funções. Atua como desenvolvedora da tecnologia de
ponta e como salvaguarda
da ordem e da democracia,
na medida em que forma
pessoas prontas para defender ideais de liberdade e
de justiça social.
O papel das universidades no mundo extrapola,
consequentemente, a simples tarefa de formar jovens
para o mercado de trabalho,
incluindo em seus planos
de ensino e suas metodologias a tarefa de atribuir-lhes
o senso crítico e preparálos para uma sociedade em
mudança e efervescência,
uma sociedade cada vez
mais competitiva e extremamente capitalista. Mas, muito além disso, ainda surge
outra necessidade, a de inovar pela pesquisa, e justamente da inovação surge
então o empreendedorismo
como forma de tornar úteis
essas mesmas inovações.
A universidade em si contempla uma proposta de
formar jovens para o mercado de trabalho, através do
conhecimento formado e

lapidado dentro dela própria.
Utiliza a pesquisa para gerar
novos conhecimentos e qualificar os processos de ensino
e aprendizagem. As universidades têm atribuições específicas para o desenvolvimento dos territórios. Tanto
do lado do ensino, formando mão de obra qualificada
nas mais diferentes áreas e,
também, requalificando a
força de trabalho já inserida
no mercado; quanto do lado
das pesquisas desenvolvidas
em seus laboratórios, centros e grupos de pesquisa,
gerando novos conhecimentos em ciências básicas
que não raro auxiliam no
melhoramento de atividades
produtivas.

Espaço para construção do conhecimento que beneficia a humanidade
O aproveitamento das
novas tecnologias, a utilização de procedimentos
modernos e o uso de técnicas não convencionais de

participação e de controle
fazem com que a universidade seja uma poderosa
alavanca na transformação
e no estabelecimento de
novos paradigmas para a
sociedade do próximo milênio.
É necessário, contudo,
que uma nova cultura seja criada para que se posso
efetivamente construir-se
a universidade do futuro.
Não mais com salas de aula tradicionais, nas quais o
aluno precisa sentar-se e
aguardar passivamente toda e qualquer explicação do
professor.
Sabemos que o aprendizado não se constituí em
apenas ouvir. É preciso
pensar e refletir não só sobre o que se ouve, mas sobre o que se lê, se discute,
se observa, se pesquisa. É
imprescindível que o conceito de aprender encontre
seu verdadeiro sentido e/ou
significado.
Assim, é preciso aprender a aprender, abandonar
a cultura de apenas receber aprendizado e adquirir

Mulher no setor contábil
Por Ilan Renz

N

ão é de hoje que a
mulher
brasileira
encara obstáculos
desproporcionais quando o
assunto é carreira. A demora para a conquista de direitos básicos no mercado de
trabalho, o reconhecimento
de jornadas que ultrapassam
o expediente, a maternidade
como um fator decisivo em
entrevistas de emprego e a
desigualdade salarial são alguns dos grandes problemas
que assolam até hoje a realidade de muitas mulheres em
todas as áreas.
Na contabilidade, profissão
reconhecida como masculina,
não é diferente. Aliás, qualquer
área que demande pensamento analítico não é reconhecida como algo para mulheres,
fruto do preconceito de que
nós somos seres impulsionados pela emoção e incapazes
de atribuir razão a muitos elementos da nossa vida, seja pelo “instinto feminino”, “maternal” ou por uma questão
puramente “hormonal”.

Na física, matemática, engenharia, contabilidade e em
todas as áreas que um dia
disseram que não eram para
nós, provamos que não apenas somos capazes de ocupar
nossos espaços, como também revolucionamos uma
dinâmica que é perpetuada
há anos: a de que, como todos, também somos feitas
para isso.
A contabilidade, para além
do estudo técnico, é também
uma área do conhecimento
humano. Para muito além de
débito e crédito e de resultado, ela é também a área da
esperança no próximo passo
e da organização para que
tenhamos perspectivas melhores. E quem melhor para
analisar todas as frentes do
que quem entende das adversidades?
A educação formal, que é o
que nos equipara tecnicamente
aos homens, precisa de mulheres que ensinem outras mulheres, o que vai além dos livros.
No mercado de trabalho, não
basta estarmos inseridas se os
cargos de liderança não são des-
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ignados a nós. E quando são,
jamais serão justos se o salário
for abaixo do colega masculino.
Desde 1991, o Conselho
Federal de Contabilidade promove o Encontro Nacional da
Mulher Contabilista, uma maneira de lembrarmos da luta da
mulher no setor e de todas as
conquistas nesse tempo. Hoje,
nosso maior desafio é manter
essa lembrança para que as futuras gerações tenham a força
e inspiração para conquistar
seus espaços.
Que as mulheres contabilistas tenham o mérito pelos
cargos que ocupam, pela trajetória acadêmica e profissional que possuem e pelas
escolhas pessoais que fazem.
Que sejamos mães, analistas, consultoras, empresárias,
contadoras, o que quisermos,
cultivando um ecossistema de
apoio para que, assim, a gente
construa junto uma rede sólida para as futuras gerações
femininas do Brasil.
Ilan Renz é contadora e
vice-presidente de Fiscalização, Ética e
Disciplina do CRC RJ.

a nova e exigente postura
de construir o aprendizado,
do construir o saber. Sabemos que a sala de aula nem
sempre é o melhor cenário
para tal exercício. É preciso
romper barreiras e mudar
conceitos.
Palestras, simpósios, exposição, videoconferências
e visitas técnicas podem
produzir maior número de
oportunidades de saber do
que uma sequência modular
de aulas, ainda que pedagogicamente programadas.
O aluno precisa interagir,
com a comunidade na qual
está inserido, daí a vital importância de a universidade
promover programas de extensão comunitária. É também fundamental que o aluno saiba que é efetivamente
um agente transformador.
E essa é a grande conquista que deve ser perseguida
por professores, alunos e
gestores universitários. Que
deve ser perseguida por
uma universidade moderna
e comprometida com o seu
papel social.
As disciplinas eletivas/

optativas, o dinamismo
dos currículos programáticos e a descoberta das necessidades emergentes da
própria sociedade exigem
que o período em que o
aluno está matriculado
na universidade seja, desde o início, produtivo e de
crescimento.
A universidade do futuro não necessita de salas
e carteiras enfileiradas. E,
talvez, a frequência não seja elemento tão importante,
durante os anos que se passa em uma instituição de
ensino superior.
A universidade deve ser,
antes de tudo, o espaço para que as pessoas possam,
todas juntas, encontrar o
saber, as respostas para a
construção do conhecimento que beneficia a humanidade, na visão global e
particular, na postura ética
de organização das relações
humanas, que deve ser o
objetivo máximo de toda a
sociedade.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

Permuta não gera
incidência tributária
Por Alice Grecchi

A

tributação de operações de
permuta, por meio do regime do Lucro Presumido,
tem fundamentação primordial no
conteúdo fictício da norma que determina a sua base de cálculo, não
podendo alcançar, indevidamente,
evento que não expressa qualquer
rendimento, provento ou acréscimo
patrimonial.
Sendo a legítima permuta um
negócio de expressão econômica e
patrimonial absolutamente neutra, a
determinação da tributação do valor
do bem recebido na troca efetuada
contraria e colide com o conteúdo do
art. 43 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Ademais, a permuta e venda são
institutos de Direito Civil distintos, a desconsideração da individualidade e da distinção entre tais
institutos, por meio de uma equiparação total, para fins de incidência tributária, desrespeita as limitações contidas nos artigos 109 e
110 do CTN.
Embora o Parecer Normativo Cosit 9, de 4 de setembro de
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2014, bem como outras soluções
de consulta entendem que constitui receita bruta tributável, o valor do imóvel recebido em permuta
e o montante recebido a título de
torna para empresas do ramo imobiliário no Lucro Presumido. No
entanto, o STJ já tem jurisprudência pacífica e consolidada em sentido desfavorável à União.
A PGFN, através do Despacho
167/PGFN-ME, de 8 de abril de
2022, aprovou o Parecer PGFN/
CRJ/Cojud SEI 8694/2021/ME
(SEI 16442676). A procuradoria indica que não mais apresentará contestação, contrarrazões, interposição
de recursos, para as empresas do lucro presumido que atuem no ramo
imobiliário e que pratiquem troca ou
permuta.
Enquanto há divergências de interpretações, o contribuinte deve buscar
a não incidência da tributação por
meio de impugnação administrativa
e/ou preventivamente por processo
judicial.
Alice Grecchi é advogada
especialista em
Direito Tributário.
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Américas têm a responsabilidade de
sustentar a segurança alimentar global
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Vergonha – I

O

Brasil vai de mal a pior. Agora, uma PEC que permite que parlamentares sejam alçados a embaixa-

dores, sem perda de mandato. Interferência indevida na
carreira de nossos diplomatas. Feio também o silêncio do
atual ministro das Relações exteriores.

Vergonha – II
Orçamento secreto, com usuário fantasma, denominado “Assinante”, consegue liberar 29 milhões para diversas
prefeituras, e a PEC eleitoral que concede inúmeros bene-

P

ela abundância de
seus recursos naturais, as Américas
“têm um papel estratégico
na segurança alimentar e
ambiental global. Portanto, o que está acontecendo
nos desafia de uma maneira
muito particular e merece
respostas à altura das circunstâncias, pensando não
apenas no curto prazo, mas
também em aspectos mais
estruturais e com uma visão
da construção de um futuro
que deve necessariamente
ser mais sustentável e resiliente”.
O recado foi dado pelo
embaixador argentino junto à União Europeia (UE),
Pablo Grinspun, anfitrião
da atividade, convocada
no âmbito da presidência
argentina Pro Tempore
da Comunidade de Estados Latino-Americanos e
Caribenhos (Celac) para a

discussão de estratégias e
linhas de ação frente à conjuntura atual de aumento
global do preço dos alimentos e da energia e à crise do
mercado dos fertilizantes
químicos.
Também foi visto a importância do continente
americano, como principal
produtor e exportador de
produtos agropecuários do
mundo, e que tem a grande
responsabilidade de sustentar a segurança alimentar
global diante do complexo
desafio apresentado pelo cenário atual de crises
simultâneas. Nessa visão,
coincidiram adidos agrícolas de países das Américas
junto à União Europeia
(UE), baseados em Bruxelas, Bélgica, e o diretor geral
do Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA), Manuel
Otero, em um diálogo vir-

tual organizado pela Embaixada da Argentina junto
à UE.
Adidos agrícolas e comerciais de embaixadas
de outros continentes e
funcionários da Comissão
Europeia também assistiram ao debate, que teve
grande participação. O
embaixador argentino junto à UE, Pablo Grinspun,
foi o anfitrião da atividade, convocada no âmbito
da presidência argentina
Pro Tempore da Comunidade de Estados LatinoAmericanos e Caribenhos
(Celac).
“A abordagem dos desafios atuais requer uma atuação coordenada de países,
organismos internacionais,
setor privado e sociedade
civil. Muitas das dificuldades que geraram a crise
de segurança alimentar já
estavam presentes, mas fo-

ram aprofundadas com a
pandemia da Covid-19 e a
guerra na Europa”, observou Grinspun. Depois de
declarar que o trabalho do
IICA é especialmente valioso e necessário nas circunstâncias atuais, ele ponderou
que a luta contra a mudança
do clima e pela preservação
da biodiversidade é central
na agenda europeia quanto
ao impacto da agricultura.
Entre as ações que o IICA está promovendo, explicou Otero aos adidos
agrícolas, está a facilitação
de diálogos entre os ministros da agricultura de seus
países membros e o trabalho com outros organismos
internacionais para amenizar a situação dos mercados
de fertilizantes, de que os
países do continente participam como fortes importadores para sustentar sua
produção de alimentos.

fícios nos mostra que para se eleger, tudo, repito, tudo é
possível.

Eleições – I
Falando em eleições, o que leva candidatos sem a
menor chance de serem eleitos terem legenda em cada
pleito? Trampolim para um cargo no Executivo?

Eleições – II
Luciana Boiteux, fiel escudeira do PSOL, retirou sua
candidatura ao Senado. O partido optou por outro candidato. Em nenhum momento ela foi chamada para conversar. Pelo fato de ser mulher, talvez...

Arte em movimento – I
Ana Botafogo e Marcelo Misailidis são responsáveis
pela coreografia do St. Tragédias, que estreia dia 15 de

Sem quórum, PECs Estado de
Emergência e Enfermagem são adiadas

O

presidente
da
Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), adiou para a
próxima terça-feira (12), a
partir das 13h55, a votação
do piso salarial da enfermagem (PEC 11/22) e da
criação do estado de emergência até o final do ano para viabilizar a ampliação de
benefícios sociais e econômicos (PEC 15/22).
Ao final da sessão do
Plenário desta quinta-feira,
apenas 427 deputados tinham registrado presença,

mas 394 votaram um requerimento de encerramento
da discussão da PEC 15/22.
Nessa votação, a base conseguiu apenas 303 votos.
São necessários 308 para
aprovar uma PEC. “Não
vou arriscar nem essa PEC
nem a próxima”, disse Lira
antes de encerrar a votação
e reconvocar os trabalhos
para a próxima terça.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, a PEC
do Estado de Emergência
permite ao governo gastar
por fora do teto de gastos

mais R$ 41,25 bilhões até
o final do ano para aumentar benefícios sociais,
conceder ajuda financeira
a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de
alimentos para pessoas
de baixa renda e diminuir
tributos do etanol. A fim
de viabilizar os gastos em
ano eleitoral (vedado pela legislação) e contornar
exigências legais e da própria Constituição (teto de
gastos/Emenda Constitucional 95), a proposta institui um estado de emer-

gência até 31 de dezembro
de 2022.
Na tarde desta quinta-feira,
a comissão especial aprovou
um substitutivo do relator da
proposta, deputado Danilo
Forte (União-CE), no qual
ele incorpora à PEC 15/22
todo o texto da PEC 1/22,
que originalmente prevê o
estado de emergência. Esse
texto foi apensado à PEC
15/22, que em sua origem
tratava apenas de alíquotas
menores para biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis.

julho, na Cidade das Artes. No elenco, entre outros, Marcia Jaqueline e Edi Franc. Realização Prama Comunicação.

Arte em Movimento – II
Beth Guilher se apresenta dia 21 de julho, na sala Baden
Powell, em Copacabana, no show Descobrir, onde canta
Elis.

Souvenir especial
Anderson Mangueira inova na Vista Chinesa. Por apenas R$ 20, oferece um vídeo em drone da visita ao local,
cuidado e bem policiado.

Homenagem
Dia 11, às 16 horas, a guia de Turismo Neyse Aguiar
Lioy, uma das maiores especialistas em Petrópolis, recebe
uma moção do vereador Cesar Maia. Parabéns.

Frase da semana
“A vida deve ser usufruída como uma dádiva de Deus,
da Poesia, da Reflexão e da Vontade de ajudar o próximo.
Não nos equivoquemos dos preceitos da felicidade em
acordar e sonhar. Tempos difíceis, mas que precisam ser
ultrapassados com emoção e coração.”

Precatórios: União poderá ter que devolver R$ 18 bi

O

Supremo Tribunal Federal (STF)
considerou
inconstitucional a Lei Federal nº 13.463/2017, que
permitia o cancelamento
de recursos destinados ao
pagamento de precatórios e
de Requisições de Pequeno
Valor Federais (RPV), depositados há mais de dois
anos e não levantados pelo credor, e a transferência,
pelos bancos, para a conta
do Tesouro Nacional.
A Corte declarou a inconstitucionalidade
material do dispositivo por
concluir que “a lei, ao deslocar a prévia ciência e o
exercício do contraditório

para momento posterior ao
cancelamento automático,
consagra procedimento que
viola a Constituição”, disse
em seu voto a ministra Rosa
Weber, relatora, acompanhada pela maioria.
O advogado, doutorando em Direito Público e
sócio do Lara Martins Advogados, Rafael Arruda,
destaca a importância da
decisão para os credores.
“Além de afastar embaraços ao recebimento de
valores que lhes são devidos pela União, o credor
não terá que movimentar
o aparato judicial, com
solicitação de nova expedição, em procedimento

burocrático e tendencialmente moroso”, ressalta.
O advogado destaca que
após decisão do STF não
há prazo para retirada de
precatórios e RPVs. “Agora, com a declaração de inconstitucionalidade da medida, deixa de haver prazo
para tal resgate não levando
eventual inércia do destinatário da verba ao cancelamento da ordem de pagamento”.
A União, que amparada
pela Lei reverteu ao Tesouro valores desde 2017, poderá ter que devolver cerca
de R$ 18,7 bilhões. Com isso, aventa-se a possibilidade
do pedido de modulação.

Arruda entende que a modulação, nessas circunstâncias, não é completamente
relevante.
“Ainda que tenha havido
o cancelamento pretérito de
precatórios e PRVs, subsiste o direito do vencedor em
demandas judiciais contra a
União para obter o que lhe
é devido. A coisa julgada
continua a prevalecer e, claro, deve ser respeitada. Portanto, é de se esperar que
o STF não calibre os efeitos da decisão para que ela
só passe a valer daqui para
frente, e, sim, que a nulidade da norma retroaja à edição da Lei nº 13.463/2017”,
conclui Rafael Arruda.

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.
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Jair Bittencourt e Rodrigo Bacellar

Dois deputados
despontam como favoritos
para presidência da Alerj

A

inda faltam seis meses para a posse dos deputados
que serão eleitos em outubro, mas nos bastidores da
Alerj já há dois nomes cotados para assumir a presidência
da Casa em janeiro do ano que vem. Os deputados Rodrigo Bacellar (PL) e o atual primeiro vice-presidente da
Casa, Jair Bittencourt (PTB). Mas não pense que há um
duelo entre os dois pelo cargo, pelo contrário. Os dois trabalham juntos em algumas questões, como no projeto de
lei, sancionado pelo governador Cláudio Castro (PL), que
garante a correção anual dos valores do auxílio-transporte
dos profissionais da Educação da Uenf.

Recesso deixa deputados
livres para pré-campanha
Com o início do recesso parlamentar do meio do ano na
Alerj, os deputados vão se dedicar mais à pré-campanha
eleitoral. Grande parte deles busca a reeleição, e o presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), vai disputar a
vaga ao Senado, com o apoio de Lula, pré-candidato do PT
à Presidência.

Só um representante
da família Reis
Com a indicação do ex-prefeito de Duque de Caxias
Washington Reis (MDB) para a vaga de vice na chapa do
governador Cláudio Castro (PL), restou ao irmão dele, o
deputado Rosenverg Reis (MDB), disputar a reeleição na
Alerj. Rosenverg tentou se eleger para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, mas perdeu para Márcio Pacheco.

A volta do Expresso
de Santa Cruz
A deputada Lucinha quer embarcar
na viagem que reinaugura a linha expressa do ramal de
Santa Cruz da SuperVia, programada para a próxima segunda-feira. Presidente
da CPI dos Trens,
Lucinha espera faturar politicamente a
vitória da comissão, Deputada Lucinha
que pressionou a SuperVia para a volta dos expressos. Um problema que a CPI
não conseguiu resolver foi a segurança. Pelo menos 12 estações da SuperVia estão sob o controle de traficantes.

Uso do celular para alertas
As operadoras de telefonia móvel devem transmitir gratuitamente alerta à população sobre risco de desastres naturais no Estado do Rio de Janeiro. É o que determina a Lei
9740/2022, de autoria da deputada estadual Célia Jordão
(PL), sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL).
As operadoras terão 180 dias para adequação à tecnologia
necessária.
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Troca letra da
Prefeitura: BRT por VLT
O
prefeito Eduardo
Paes anunciou,
nesta
quinta-feira, a troca do sistema
BRT pelo VLT dentro da
estrutura viária da cidade. Ao longo de 15 anos,
a Prefeitura vai substituir
os veículos dos corredores
Transcarioca e Transoeste
do BRT pelo sistema Veículo Leve sobre Trilhos.
E, já a partir do ano que
vem, o município inicia a
implantação do sistema
VLT ligando o metrô de
Botafogo à Gávea.
Com a troca, a cidade
totalizará 251 km de trilhos e terá o maior sistema
das Américas. Hoje, são 28
km no Centro e no Porto
Maravilha. Esse projeto
só é viável por causa do
investimento realizado na
implantação da infraestrutura do sistema BRT.
Como todo o sistema viário já está construído, a
Prefeitura deixa de gastar
neste momento o que já
foi investido: R$ 4,5 bilhões na Transcarioca e R$
2,5 bilhões na Transoeste.
A partir de agora, a Prefeitura vai investir na adaptação para o novo modal,
com trilhos, trens e sistemas. O programa terá investimento estimado em
R$ 14,8 bilhões para os
três novos eixos.
– O plano que apresentamos tem três premissas.

A primeira é a de que não
se trata de um projeto para
o meu tempo de governo.
Temos de aprender que
investimentos em infraestrutura em uma rede de
mobilidade precisam ultrapassar governos. É um
planejamento de longo
prazo em que vamos buscar financiamento externo.
A segunda premissa é que
nada do que foi feito na
infraestrutura dos BRTs
se perde. Ao contrário, o
que foi feito facilita a nossa vida para que esse plano
seja factível e viável. Isso
ajuda a reduzir os custos.
Sem essa infraestrutura já
realizada esse plano não
seria possível. E a terceira
é que não vamos parar nenhum dos planos já anunciados para o BRT. Não
vamos deixar de comprar
ônibus, fazer as reformas.
Tudo o que está previsto
para o BRT será cumprido
no meu tempo de governo. Não vamos esperar 15
anos para ajeitar o sistema
para que a população pare
de sofrer com o abandono
que passou o BRT – afirmou Eduardo Paes.
O VLT além de trazer
vários benefícios, qualifica o sistema viário. Tem o
dobro de capacidade dos
articulados e intervalos
regulares; é mais seguro;
gera mais conforto para o
usuário; não produz ruído;

é sustentável e também
integrado à paisagem urbana.
A ligação Botafogo/Gávea pelo VLT será feita via
Parceria Público-Privada,
com início da implantação
prevista para o primeiro
semestre de 2023. Serão
12 km de trilhos e 13 paradas, além de um Centro
Integrado de Operação
e Manutenção. Também
estão previstas melhorias
urbanísticas no entorno
do traçado, incluindo solução para a drenagem
da Rua Jardim Botânico.
A Companhia Carioca de
Parcerias e Investimentos
(CCPar) – antiga Cdurp –
está à frente do projeto em
parceria com a Secretaria
Municipal de Transportes
(SMTR). Para o presidente
da CCPar, Gustavo Guerrante, investir em VLT é
mais que um projeto de
transporte de qualidade.
– Queremos melhorar
a qualidade do transporte
para o carioca e apontar
um caminho para o Rio do
futuro. O VLT é um case de
sucesso aqui e no mundo.
É a transição para um Rio
mais sustentável e com um
modal aprovado pela população no Centro e no Porto.
A última pesquisa apontou
88% de aprovação do VLT.
A secretária de Transportes, Maína Celidonio, destacou a importância da

continuidade da expansão
da infraestrutura na cidade
e da mobilidade sustentável.
– É importante pensarmos num curto prazo,
avançando na requalificação do BRT, mas também
a longo prazo, com um
modal que é mais regular,
menos poluente e que tem
também uma durabilidade
maior.
Reestruturação
A Prefeitura segue na
realização de ações para
melhorar os corredores de
BRT da cidade. Enquanto planeja a transição dos
modais, a SMTR já superou uma série de desafios:
reabertura de 46 estações;
acordo judicial com as empresas de ônibus; retorno
gradual de linhas regulares prioritárias; compra de
articulados; licitação do
sistema de bilhetagem; e
sistema sob administração
municipal (Mobi-Rio);
Também seguem no
cronograma a entrega de
grandes projetos estruturantes de mobilidade como a conclusão das obras
do BRT Transbrasil e do
Terminal Intermodal Gentileza; a troca de pavimentação do corredor de BRT
Transoeste; e a expansão
recorde da malha cicloviária da cidade.

PEC 7/2020: FecomercioSP
sugere instituir apenas 3 impostos

A

Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) enviou
sugestões para aprimorar a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 7/2020,
que pretende extinguir praticamente todos os tributos
federais, estaduais e municipais (inclusive as contribuições sociais), para instituir
três impostos: do consumo,
da renda e da propriedade, cuja competência seria
compartilhada por União,
Estados e municípios. A
Entidade encaminhou ofício ao autor da proposta, o
deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança
(PL/SP), solicitando que
sejam incluídos, na PEC,
dispositivos para aumentar
a segurança jurídica, bem
como evitar o aumento da
alíquota.
No documento, a Federação argumenta que ao distribuir a competência entre
União, Estados e municípios, amplia-se a complexidade, pois cada um poderá
editar a própria legislação.

Desta forma, na avaliação
do Conselho Superior de
Direito (CSD) e do Conselho de Assuntos Tributários
(CAT), ambos da FecomercioSP, o ideal seria existir a
previsão constitucional de
que os impostos serão regulados por lei complementar e de que cada ente terá
competência apenas para
definir alíquotas e questões
relativas à cobrança e à fiscalização dos tributos.
Além disso, sugere a inclusão de um limite à fixação de alíquota para os
impostos, em cada nível
federativo, a fim de garantir que não haja aumento da
carga tributária em relação
à atual, tanto em nível global como regional. A tabela
abaixo apresenta a distribuição da carga tributária em
comparação com o Produto
Interno Bruto (PIB) e a carga total por ente federativo.
Com base nestes dados, a
Entidade pontua ser necessário instituir uma trava
de arrecadação em 32% do
PIB, seguindo a distribuição
entre Estados e municípios
apresentada.

No ofício, dentre outros
apontamentos, a FecomercioSP também solicita ajustes quanto à cobrança do
imposto sobre consumo de
bens e serviços, garantindo
que este seja realizado pelos Estados, com repasse
dos porcentuais cabíveis
à União e aos municípios.
Na avaliação da Entidade,
também é necessário incluir
dispositivos que garantam a
restituição dos créditos de
ICMS, PIS e Cofins (atualmente, tributos não cumulativos) aos contribuintes,
bem como garantir o tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas,
mesmo com a simplificação
da sistemática para as de
médio e grande portes.
Segundo a FecomercioSP, é importante manter as terminologias atuais
– como “mercadoria” –,
uma vez que a nomenclatura vigente demandou anos
de discussão da Suprema
Corte até que fosse fixado
o entendimento acerca de
sua abrangência, o que garante mais segurança jurídica na sua aplicação. Além

disso, outro ponto de atenção é o estabelecimento de
um porcentual mínimo de
destinação à Previdência
Social, já que a PEC propõe a extinção das contribuições destinadas à
Seguridade Social, que, segundo a proposta, passará
a ser financiada pelos novos impostos, cabendo a
lei complementar definir o
porcentual mínimo.
A Federação ressalta ainda que tamanha alteração
do sistema demandaria um
período de transição – que,
para os órgãos de estudo
da Entidade, deveria ser de
pelo menos dois anos. Por
fim, a FecomercioSP destaca que sempre foi favorável à realização de uma
Reforma Tributária que vise
a simplificação, desburocratização e modernização do
ambiente de negócios. Entretanto, é preciso considerar a conjuntura econômica
atual, na qual uma alteração
substancial da legislação poderia aumentar ainda mais a
já elevada carga tributária
paga pelo empresariado e
pela sociedade.
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SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)
CNPJ Nº 12.045.924/0001-93

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021
da Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A. A administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores
e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa �������������������������������������������������������
Aplicações financeiras �������������������������������������������������������������������
Contas a receber de clientes ���������������������������������������������������������
Contas a receber de partes relacionadas��������������������������������������
Dividendos a receber de controlada ����������������������������������������������
Estoques����������������������������������������������������������������������������������������
Impostos e contribuições a recuperar �������������������������������������������
Adiantamentos a fornecedores������������������������������������������������������
Custos de mobilização diferidos ����������������������������������������������������
Outros ativos circulantes ���������������������������������������������������������������
Total do ativo circulante �����������������������������������������������������������������
NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de partes relacionadas��������������������������������������
Estoques����������������������������������������������������������������������������������������
Impostos e contribuições a recuperar �������������������������������������������
Custos de mobilização diferidos ����������������������������������������������������
Impostos diferidos �������������������������������������������������������������������������
Depósitos judiciais e cauções �������������������������������������������������������
Retenções Contratuais ������������������������������������������������������������������
Investimentos em controladas �������������������������������������������������������
Imobilizado ������������������������������������������������������������������������������������
Intangível ���������������������������������������������������������������������������������������
Total do ativo não circulante ����������������������������������������������������������
TOTAL DO ATIVO �������������������������������������������������������������������������

Controladora
2021
2020

Consolidado
2021
2020

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores ��������������������������������������������������������������������������������
89
164
147.993
34.156
Impostos e contribuições a recolher ����������������������������������������������
26.026
93.422
129.309
65.413 Salários, provisão de férias e encargos sociais ����������������������������
61.319
18.186 Contas a pagar a partes relacionadas�������������������������������������������
52
48
- Dividendos a Pagar �����������������������������������������������������������������������
89.508
116.971 Receitas de mobilização diferidas �������������������������������������������������
271
267
80.962
59.693 Provisão para multas contratuais ��������������������������������������������������
18.354
16.775 Outros passivos circulantes�����������������������������������������������������������
913
511
8.569
3.270 Total do passivo circulante ������������������������������������������������������������
412
479
562.953
408.397 NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar a partes relacionadas�������������������������������������������
46.812
43.196 Provisão para contingências ���������������������������������������������������������
96.390 Outros passivos não circulantes����������������������������������������������������
531 Total do passivo não circulante �����������������������������������������������������
316
1.679 TOTAL DO PASSIVO ��������������������������������������������������������������������
90.968
102.933 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
419
8.094 Capital social ���������������������������������������������������������������������������������
36.109
12.647
508.220
501.857
- Adiantamento para futuro aumento de capital�������������������������������
131.057
149.520 Outros resultados abrangentes �����������������������������������������������������
886
1.625 Prejuízos acumulados �������������������������������������������������������������������
508.220
501.857
306.567
416.615 Total do patrimônio líquido�������������������������������������������������������������
508.632
502.336
869.520
825.012 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO�������������������
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto valores por ação)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
- 1.370.924 1.142.729
- (1.306.445) (1.268.058)
64.479
(125.329)
(76)
(126)
(63.884)
(66.307)
24.803
1.520
(40.791)
(76)
(126)
25.398
(230.907)
2
5.109
5.824
(724)
(1.060)
(2.144)
4
8
1.384
5.091
6
(716)
5.433
8.771
3.826
(182.532)
3.756
(183.374)
30.831
(222.136)
(27.075)
38.762
3.756
(183.374)
3.756
(183.374)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ���������������������������������������������
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ���������������������������������������
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO �������������������������������������������������������
Despesas gerais e administrativas ������������������������������������������������
Outras receitas operacionais ���������������������������������������������������������
Outras despesas operacionais ������������������������������������������������������
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ������������������������������������������
Receitas financeiras ����������������������������������������������������������������������
Despesas financeiras ��������������������������������������������������������������������
Variação cambial, líquida���������������������������������������������������������������
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS ������������������
Resultado de equivalência patrimonial ������������������������������������������
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS ���������������������������
Imposto de renda e contribuição social ����������������������������������������
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO������������������������������������������
Lucro (Prejuízo) do exercício básico e diluído por ação
Ações ordinárias ����������������������������������������������������������������������������
0,02
(1,05)
0,02
(1,05)
Ações preferenciais �����������������������������������������������������������������������
0,02
(1,05)
0,02
(1,05)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora e Consolidado
2021
2020
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício ����������������������������������������������������������������������
3.756
(183.374)
Outros resultados abrangentes
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente para a
demonstração do resultado
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior �������������������������������
2.537
13.570
Resultado abrangente total do exercício ����������������������������������������������������������������
6.293
(169.804)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS: A Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A.- em Recuperação Judicial (“SPC
Participações”, ou em conjunto com suas controladas direta e indiretas, “Companhia”), tem como principal objeto o
investimento na Serviços de Petróleo Constellation S.A.- Em Recuperação Judicial (“Serviços de Petróleo”), entidade que
atua na prestação de serviços de perfuração de poços de petróleo e gás, no fornecimento de suprimentos, importação
e exportação, compra e venda de materiais e equipamentos destinados à indústria de petróleo e gás, bem como na
participação em outras sociedades. A SPC Participações é controlada direta da Constellation Overseas Ltd. (“Constellation
Overseas”) e controlada indireta da Constellation Oil Services Holding S.A. (“Constellation”, ou em conjunto com suas
subsidiárias, “Grupo”). A Companhia opera de forma integrada com o Grupo. A Serviços de Petróleo iniciou suas atividades
em 1981 como prestadora de serviços de perfuração de poços terrestres de petróleo e gás, utilizando sondas terrestres
(onshore) convencionais. Atualmente, a Serviços de Petróleo também opera sondas terrestres (onshore). Atualmente, a
Serviços de Petroleo também opera plataformas semissubmersíveis e navios de perfuração (offshore) Em 18 de dezembro
de 2019, o Grupo celebrou aditivos a contratos de financiamento, bem novos contratos de financiamento com seus credores
financeiros, e emitiu novas notas sênior com garantia e sem garantia, de acordo com novas escrituras. O Grupo retomou as
discussões com seus credores sobre formas de alcançar uma estrutura de capital sustentável em linha com seus negócios
no atual ambiente econômico do setor. No contexto de tais negociações com seus credores, em 6 de julho de 2021, o Grupo
apresentou uma primeira versão do Aditamento ao Plano de RJ (“Aditivo do Plano”). Um Plan Support Agreement (Contrato
de Suporte ao Plano), um Restructuring Term Sheet (Memorando de Entendimentos da Reestruturação) e outros contratos
foram assinados em 24 de março de 2022. No mesmo dia, a Assembleia Geral de Credores aprovou o Aditivo do Plano, que
foi confirmado pelo Tribunal do RJ em 28 de março de 2022 e, posteriormente, em 3 de maio de 2022, o Tribunal de Nova
York concedeu pleno vigor e efeito ao Aditivo do Plano. O Grupo está perto de finalizar a operação que prevê a celebração
de novos acordos com os seus credores para converter parte da dívida detida por alguns credores no capital social da
Constellation Oil Services Holding S.A., a controladora final da Companhia (“Constellation Holding”), com a diluição dos
acionistas originais da Constellation Holding (os “Documentos de Reestruturação”). De acordo com os Documentos de
Reestruturação, os credores darão um desconto sobre a dívida pendente de US$ 1.842 milhões, que foi restabelecida
para US$ 826 milhões de dívida conversível, com um adicional de US$ 92,6 composto por US$ 62,4 milhões em novos
fundos levantados por meio da reestruturação e US$ 30,2 milhões em não conversíveis dívida. Os documentos do
Plano de Recuperação Judicial conjunto das sociedades integrantes do Grupo Constellation aditado e consolidado em
24 de março de 2022 também prevêem um evento de liquidez futuro, consistindo na venda da maioria das participações
societárias da Constellation Holding (ou outras transações semelhantes descritas nos Documentos de Reestruturação).
Nesse caso, a Dívida Conversível será convertida em patrimônio, e os recursos provenientes desse evento de liquidez
serão distribuídos de acordo com a nova distribuição de patrimônio. Serviços de Petróleo Onshore Constellation Ltda.
(“SPC Onshore”) – Em 9 de janeiro de 2020 a SPC Onshore foi constituída pela Serviços de Petroleo por meio de de aporte
das sondas onshore QG-I, QG-II, QG-III, QG-IV, QG-V, QG-VI, QG-VII, QG-VIII e QG-IX no montante de R$138.649.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
Pronunciamentos Técnicos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
- CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que acompanham as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS).
3. ENTIDADES CONSOLIDADAS
Percentual de
Percentual de
País de
participação direita (%) participação indireita (%)
Entidade
incorporação
2021
2020
2021
2020
Serviços de Petróleo Constellation S.A. �������������������
Brasil
100,00
100,00
100,00
100,00
Domenica S.A.�����������������������������������������������������������
Paraguai
6,67
6,67
100,00
100,00
QGOG Perforaciones S.A.C �������������������������������������
Peru
0,20
100,00
100,00
Domenica Argentina S.A. ������������������������������������������ Argentina
10,00
10,00
100,00
100,00
Serviços de Petróleo Constellation S.A. ÍNDIA ��������
Índia
100,00
100,00
Serviços de Petróleo Onshore Constellation LTDA �
Brasil
100,00
100,00
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CONSOLIDADO): A Companhia possui aplicações financeiras do tipo operação
compromissada com uma remuneração média anual de 98% do CDI.
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES (CONSOLIDADO): As contas a receber se referem, substancialmente,
aos recebíveis junto aos clientes Petrobras, Eneva e ONGC pelos serviços de operação das sondas de perfuração
utilizadas na exploração de petróleo e gás. O prazo médio de recebimento é de, aproximadamente, 45 dias.
6. ESTOQUES (CONSOLIDADO): Os estoques se referem aos materiais a serem utilizados nas operações das
sondas de perfuração. Os montantes reconhecidos na demonstração do resultado foram contabilizados como custo
dos serviços prestados.
7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL (CONSOLIDADO)
Imobilizado
Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ����������������������������������������������������������������������������������������������
314.831
Adições ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1.136
Baixas �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(40.867)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ����������������������������������������������������������������������������������������������
275.100
Adições ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
416
Baixas �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(133)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ����������������������������������������������������������������������������������������������
275.383
Depreciação acumulada e redução ao valor recuperável (impairment)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ����������������������������������������������������������������������������������������������
(152.318)
Adições ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(14.449)
Baixas �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
41.187
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ����������������������������������������������������������������������������������������������
(125.580)
Adições ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(18.882)
Baixas �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
136
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ����������������������������������������������������������������������������������������������
(144.326)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ����������������������������������������������������������������������������������������������
149.520
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ����������������������������������������������������������������������������������������������
131.057
8. PROVISÕES (CONSOLIDADO): a) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda provável:
Durante o curso normal de suas atividades, a Companhia está exposta a reclamações de natureza trabalhista e fiscal.
Para cada processo ou exposição a processo, a Administração efetua uma avaliação da probabilidade de que sua
decisão final possa resultar em uma perda para a Companhia. Com base nesta avaliação, a Administração registrou uma
provisão para cobrir as prováveis perdas trabalhistas e fiscais. A movimentação da provisão é demonstrada a seguir:
2021
2020
Saldo em 1° de janeiro ������������������������������������������������������������������������������������������������
9.156
7.385
Adições �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1.299
5.301
Reversões �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(1.862)
(3.530)
Saldo em 31 de dezembro ������������������������������������������������������������������������������������������
8.593
9.156

Controladora
2021
2020
39
36
30
30
1.012
1.012
1.081
1.078

Consolidado
2021
2020
153.669
157.237
8.753
16.234
78.687
71.703
85.595
40.228
1.012
1.012
1.635
487
4.010
7.086
8.620
8.679
341.981
302.666

36
36
1.117

36
36
1.114

4.258
8.593
7.173
20.024
362.005

3.965
9.156
8.003
21.124
323.790

581.594
27.259
(101.338)
507.515
508.632

581.424
170
24.722
(105.094)
501.222
502.336

581.594
27.259
(101.338)
507.515
869.520

581.424
170
24.722
(105.094)
501.222
825.012

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Adiantamento
p/futuro
aumento de
capital
-

Controladora e Consolidado
Re- Reserva de lucros Reserva de
Lucros Total do
serva
conversão (Prejuízos)
patride
Investi- de moeda
acumu- mônio
capital
Legal mentos estrangeira
lados líquido
37.424
15.498 25.358
11.152
- 382.693
(183.374) (183.374)

Capital
social
SALDO EM 31/12/2019 ��� 293.261
Prejuízo do exercício ��������
Outros resultados
13.570
13.570
abrangentes ��������������������
Resultado abrangente
total do exercício �������������
13.570
(183.374) (169.804)
Aumento de capital ����������� 288.163
- 288.163
Adiantamento para futuro
aumento de capital ���������
170
170
Reserva de capital ������������
Absorção do prejuízo
do exercício���������������������
- (37.424) (15.498) (25.358)
78.280
SALDO EM 31/12/2020 ��� 581.424
170
24.722
(105.094) 501.222
Lucro do exercício ������������
3.756
3.756
Outros resultados
abrangentes ��������������������
2.537
2.537
Resultado abrangente
total do exercício �������������
2.537
3.756
6.293
Aumento de capital �����������
170
(170)
Adiantamento para futuro
aumento de capital ���������
Reserva de capital ������������
Absorção do prejuízo
do exercício���������������������
SALDO EM 31/12/2021 ��� 581.594
27.259
(101.338) 507.515
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2021
2020
2021
2020
Lucro (Prejuízo) do exercício���������������������������������������������������������
3.756
(183.374)
3.756
(183.374)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido/(prejuízo) do exercício
ao caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização �����������������������������������������������������������
19.666
14.499
Provisão perda estoque�����������������������������������������������������������������
36.626
Receitas de mobilização diferidas �������������������������������������������������
(1.189)
(17.701)
Custos de mobilização diferidos ����������������������������������������������������
1.485
11.708
Variação cambial, líquida���������������������������������������������������������������
(4)
(8)
(1.554)
(5.135)
Imposto de renda e contribuição social �����������������������������������������
(38.762)
Provisão/(reversão) de contingências �������������������������������������������
(563)
1.771
Provisão para participação dos empregados nos lucros ���������������
18.486
15.353
Resultado de equivalência patrimonial ������������������������������������������
(3.826)
182.532
Receitas (despesas) financeiras, líquidas �������������������������������������
(3.680)
(4.403)
Redução/(aumento) nos ativos:
Contas a receber de clientes ���������������������������������������������������������
(63.896)
7.659
Contas a receber de partes relacionadas��������������������������������������
(46.749)
20.372
Estoques����������������������������������������������������������������������������������������
123.853
(18.930)
Impostos e contribuições a recuperar �������������������������������������������
(4)
(6)
(20.738)
(29.176)
Adiantamentos a fornecedores������������������������������������������������������
(1.579)
14.110
Custos de mobilização diferidos ����������������������������������������������������
(524)
5.385
Depósitos judiciais e cauções �������������������������������������������������������
7.675
(749)
Outros ativos ���������������������������������������������������������������������������������
(2)
1
(17.676)
(13.356)
Aumento/(redução) nos passivos:
Fornecedores ��������������������������������������������������������������������������������
5
36
(3.568)
56.885
Impostos e contribuições a recolher ����������������������������������������������
(7.481)
7.914
Salários, provisão de férias e encargos sociais ����������������������������
(11.502)
6.284
Contas a pagar a partes relacionadas�������������������������������������������
36
45.660
(118.680)
Receitas de mobilização diferidas �������������������������������������������������
2.337
3.976
Outros passivos �����������������������������������������������������������������������������
1.269
17.622
Caixa aplicado nas atividades operacionais����������������������������������
(75)
(783)
43.488
(210.102)
Imposto de renda e contribuição social pagos ������������������������������
(11.626)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ����������������������
(75)
(783)
43.488
(221.728)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento de capital em investida���������������������������������������������������
(287.439)
Adiantamento para futuro aumento de capital�������������������������������
170
Aplicações financeiras �������������������������������������������������������������������
67.396
(72.798)
Recebimentos relativos à venda de ativo imobilizado �������������������
745
Aquisição de bens do ativo imobilizado e do ativo intangível��������
416
(1.136)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades
de investimento����������������������������������������������������������������������������
(287.269)
67.812
(73.189)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos
Aumento de capital ������������������������������������������������������������������������
288.163
288.163
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento ��������������
288.163
288.163
Aumento/(redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa ����
(75)
111
111.300
(6.754)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ��������������������
164
53
34.156
27.917
Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo
de caixa mantido em moedas estrangeiras ���������������������������������
2.537
12.993
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício������������������������
89
164
147.993
34.156
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
b) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda possível: Em 31 de dezembro de 2021, os
processos considerados como de probabilidade de perda possível pela Administração e por seus assessores
legais internos e externos não estão provisionados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e
são compostos, substancialmente, de processos trabalhistas (relacionados principalmente a acidentes de trabalho
e doenças ocupacionais) no montante de R$125.060 (R$129.750 em 31 de dezembro de 2020), processos fiscais
no montante de R$170.413 (R$120.390 em 31 de dezembro de 2020) e sem processos cíveis (R$50 em 31 de
dezembro de 2020).
9. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (CONSOLIDADO): A receita operacional da Companhia é derivada,
substancialmente, dos contratos de afretamento, de prestação de serviços de perfuração e de manutenção. A receita
operacional líquida é como segue:
2021
2020
Receita operacional bruta��������������������������������������������������������������������������������������������
1.494.218
1.229.312
Impostos sobre a receita (PIS/COFINS) ���������������������������������������������������������������������
(62.938)
(33.363)
Imposto sobre serviços (ISS) ��������������������������������������������������������������������������������������
(33.581)
(30.207)
GST �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(21.486)
(21.012)
Descontos Concedidos������������������������������������������������������������������������������������������������
(2.001)
Total dos impostos incidentes��������������������������������������������������������������������������������������
(118.005)
(86.583)
Receita operacional líquida �����������������������������������������������������������������������������������������
1.376.213
1.142.729
10. EVENTOS SUBSEQUENTES
Na Nota 1 - Informações Gerais estão divulgados vários eventos subsequentes relativos a contratos de afretamento
e de prestação de serviços de operação das sondas Amaralina Star, Gold Star, Lone Star, Olinda Star e Alpha Star,
bem como informações atualizadas sobre o processo de reestrutuação do Grupo.
DIRETORIA
Valdir Moreira Bufon

José Augusto Fernandes Filho

CONTADOR
Valdir Moreira Bufon - CRC-RJ 69.280-0-7

“As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, na integra, estão publicadas e disponíveis para consulta no
site deste jornal https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/”.
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Criptoativos: Marco regulatório
x arbitragem regulatória

A

falta de um marco
regulatório cria o
que os reguladores
de criptos mais temem: a arbitragem regulatória, termo
utilizado para denominar o
movimento das empresas
pelo mundo em busca de
jurisdição onde as regrar
sejam mais simpáticas às
suas atividades para se estabelecer - levando consigo,
consequentemente, capital,
recursos e prosperidade.
Milene Fachini, sócia
de fintechs, cripto e blockchain no b/luz advogados, ressalta que hoje, por
meio da arbitragem regulatória, empresas conseguem
operar no Brasil sem gerar
empregos, respeitar regras
de proteção ao consumidor
brasileiro, LGPD, pagar impostos, cumprir requisitos
de prevenção à lavagem de
dinheiro e financiamento
ao terrorismo, segregação
patrimonial e reporte ao
COAF.
“O Marco Regulatório
de Criptoativos é essencial
tanto para a segurança dos
investidores como para o
bom funcionamento do
mercado para empreendedores, na medida em que
fixa territorialidade e responsabilidade em relação
à atuação de empresas no
Brasil e reporte destas aos
Órgãos de Supervisão, bem
como estabelece critérios de
abrangência concorrencial,
proteção ao consumidor e

privacidade de dados, observância de regras fiscais,
trabalhistas, de prevenção
à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo,
entre outros”, diz a especialista.
Para ela, embora saibamos que infelizmente existam empresas engajadas em
negócios escusos em todos
os nichos, o empreendedor
atuante e realmente interessado no desenvolvimento
do mercado de criptoativos
não quer ser generalizado
como pertencente a esta categoria.
O PL 4401/21 estipula
que o Poder Executivo irá
apontar o Órgão de Supervisão que regulará a matéria
e a expectativa do mercado
é que o Banco Central seja
o agraciado. O presidente
Campos Neto, inclusive, já
se manifestou no sentido de
que está pronto e pretende
apresentar mais um projeto
de lei para regular a atuação
de corretoras no mercado
de criptoativos.
“Foram retirados da
proposta do PL pontos
que haviam sido amplamente discutidos e consensuados pela comunidade e associações de cripto
e Órgãos de Supervisão,
fato que gerou certo ruído
nos últimos dias”, acredita Milene. Os dispositivos
deixados de lado, segundo a advogada, se referem
principalmente à segrega-

ção patrimonial entre exchanges e/ou prestadora
de serviços e investidores
e às regras de funcionamento pré-autorização de
empresas já em operação.
Dispor sobre segregação
patrimonial é importante
para blindar o patrimônio
de investidores dos ativos
das exchanges e prestadoras
de serviços, evitando confusão entre os detentores
de referidos bens e direitos,
afirma a sócia do b/luz. Já
as regras de transição, conforme ela, são consideradas
uma espécie de “produto
mínimo viável” para a atuação das empresas no Brasil,
principalmente do ponto
de vista livre iniciativa, livre
concorrência e conformidade.
Em que pese ter se mostrado insatisfeito com as rejeições trazidas pela Emenda ao PL recentemente
colocada pelo Relator, a
advogada diz que é sabido
que o Banco Central do
Brasil tratará dos temas de
segregação patrimonial e
regras de transição em sede
de regulamentação. “Com a
aprovação do texto na Câmara e a sanção presidencial, o setor dará um importante passo em termos
de segurança jurídica e confiabilidade, com perspectiva
de que a primeira exchange
tenha sua autorização concedida em até quatro anos”,
conclui.
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A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
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SIEM OFFSHORE DO BRASIL S.A.
CNPJ: 27.596.568/0001-73 - NIRE: 33.3.0000779-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27/06/2022. 1. Local, hora e data: Na sede social,
na Avenida Rodrigues Alves, nº 261, 4º andar, Santo Cristo, Rio de Janeiro, RJ, às 10:00 horas do 27/06/2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença dos procuradores dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme Livro de Presença de Acionistas.
3. Mesa: Presidente, Nildo Alvim Lucas; Secretário, Julio Cezar Oliveira Souza. 4. Ordem do Dia: AGE – (i) Reeleição dos
Srs. Bernt Magne Omdal, Tore Lillestø e Nildo Alvim Lucas ao cargo de membros do conselho de administração da Cia;
(ii) Rerratificar o aumento do capital social da Cia. aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/08/2018,
com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Cia. e a consolidação do mesmo Estatuto Social; (iii) Outros
assuntos de interesse da Companhia. 5. Deliberações: AGE: (i) Os acionistas por unanimidade, aprovaram a reeleição dos
Srs. Bernt Magne Omdal, norueguês, casado, CEO da sociedade Siem Offshore Inc., empresa acionista desta sociedade,
Tore Lillestø, norueguês, portador do passaporte nº 33854730, e Nildo Alvim Lucas, brasileiro, divorciado, contador, RG
IFP/RJ nº 09546549-8 e CPF/MF nº 026.635.837-31, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração
da Cia., sendo este último como presidente do Conselho, por um mandato de 02 anos, com o início em 17.07.2022 e término em 17.07.2024. (ii) Os acionistas, por unanimidade, rerratificaram o aumento do capital social da Cia., aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/08/2018, alterando o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia., que
passa a vigorar com a nova redação abaixo, e a Consolidação do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar conforme
nova redação constante do anexo V: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R$
337.920.570,73 dividido em 1.507.871.478.064 ações sendo 753.935.739.032 ações ordinárias e 753.935.739.032 ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. Não havendo outros
assuntos de interesse da Companhia a deliberar, os acionistas, por unanimidade, resolveram encerrar os trabalhos e lavrar
a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente, Nildo Alvim
Lucas e Secretário, Julio Cezar Oliveira Souza. Acionistas: Bernt Magne Omdal, representado por seu procurador Nildo
Alvim Lucas, brasileiro, divorciado, contador, CRC/RJ nº 098898/O-0 e no CPF/MF nº 026.635.837-31 e Siem Offshore Inc.,
CNPJ/MF nº 06.107.549/0001-66, representada por seu procurador David Silva Fernández y Fernández, brasileiro, solteiro,
advogado, OAB/RJ nº 141.911 e no CPF/MF nº 088.651.057-04, ambos com endereço profissional na sede da sociedade
Siem Offshore do Brasil S.A., à Av. Rodrigues Alves, nº 261, 4º andar, Santo Cristo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.220-361.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Nildo Alvim Lucas - Presidente; Julio Cezar Oliveira Souza - Secretário.
“ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO. Artigo 1º - A SIEM OFFSHORE
DO BRASIL S.A. rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem a sua
sede e foro na Avenida Rodrigues Alves, nº 261, 4º andar, Santo Cristo/RJ, CEP 20.220-361 e filiais nos seguintes endereços:
(i) Rua José Candido Marcílio, nº 110, parte, Quadra Z-4, lote 29, Vale Encantado, Macaé, RJ, CEP: 27.933-400; e (ii) Rua
Salgado, nº 39, galpão 04 - parte, Getúlio Vargas, Aracaju, SE, CEP: 49055-260. A Companhia poderá, por deliberação da
Diretoria, criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: a) Operar na navegação de apoio marítimo, por meio de embarcações próprias ou de terceiros, realizada para apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona
Econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos; b) Operar na navegação de apoio
portuário, por meio de embarcações próprias ou de terceiros, nos portos e terminais aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias; c) Afretamento de embarcações relacionadas ao objeto social da Sociedade, em nome
próprio ou de terceiros; d) Prestação de serviços de suporte operacional marítimo e apoio técnico-logístico relacionados à
importação de embarcações e peças sobressalentes para qualquer empresa ou indústria seja brasileira ou estrangeira; e)
Prestação de serviços de consultoria para apoiar as atividades de prospecção e exploração de petróleo offshore e sistemas
para a exploração de reservas marítimas, fluviais ou lacustres em geral; f) Importação e exportação de bens e serviços; g)
Participação em outras empresas ou outras atividades comerciais correlatas, tanto no país quanto no exterior. Artigo 4º - O
prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL. Artigo 5º - O Capital Social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R$ 337.920.570,73 dividido em 1.507.871.478.064 ações sendo
753.935.739.032 ações ordinárias e 753.935.739.032 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º do art. 35 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Segundo - A cada ação ordinária
corresponde um voto nas Assembleias Gerais, não sendo atribuído às ações preferenciais direito de voto. Parágrafo Terceiro - As ações preferenciais não terão direito a dividendos mínimos ou dividendos fixos, fazendo jus a dividendos por ação 10%
superiores aos dividendos por ação pagos às ações ordinárias, e terão prioridade no reembolso de seu valor patrimonial, à
época, em caso de liquidação da Companhia, com prêmio de R$ 0,01. Parágrafo Quarto - As ações preferenciais, por não
terem dividendos fixos ou mínimos, não adquirirão o exercício do direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos,
sendo inaplicável o disposto no parágrafo primeiro do artigo 111 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Quinto - A capitalização de
lucros ou de reserva será obrigatoriamente efetivada sem modificação do número de ações. O grupamento e o desdobramento de ações são também expressamente proibidos, exceto se previamente aprovado em assembleia especial, por
acionistas representando a maioria das ações preferenciais. Parágrafo Sexto - Nos aumentos de capital poderão ser emitidas ações ordinárias sem guardar proporção com as ações preferenciais, sendo vedada, todavia, a emissão de ações preferenciais, sem guardar proporção com as ações ordinárias, exceto se previamente aprovado em assembleia especial, por
acionistas representando a maioria das ações preferenciais. Parágrafo Sétimo - Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus de subscrição
cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei nº 6.404/76, desde que a eliminação do direito de
preferência seja previamente aprovada em assembleia especial, por acionistas representando a maioria das ações preferenciais. Parágrafo Oitavo - A alteração deste Estatuto Social na parte que regula a diversidade de espécies e/ou classes de
ações não requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas, sendo suficiente a aprovação de acionistas
que representem a maioria tanto do conjunto das ações com direito a voto, quanto das ações de cada espécie ou classe de
ações. Parágrafo Nono - A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, outros títulos ou valores mobiliários
conversíveis em ações e partes beneficiárias, estas conversíveis ou não, bem como a outorga de opção de compra de ações
dependerá da prévia aprovação de acionistas representando a maioria das ações de cada espécie ou classe de ações. Artigo 6º - Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por dois Diretores, ou mandatários com poderes
especiais, podendo a Companhia emitir títulos múltiplos ou cautelas. Parágrafo Único - Nas substituições de certificados,
bem como na expedição de segunda via de certificado de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos incorridos. Artigo 7º - O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações detidas por e acionistas que
tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a
ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei nº 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor
patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 6.404/76. Artigo 8º - A Companhia só registrará a transferência de
ações se forem observadas as disposições pertinentes do Acordo de Acionistas, desde que este esteja arquivado em sua
sede. CAPÍTULO III – ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 9º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4
meses subsequentes ao encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que o interesse da Companhia
exigir, e será convocada pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - A Assembleia Geral será instalada e presidida
pelo Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto, que indicará um convidado para secretariar os trabalhos.
CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO. Artigo 10º - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração executada pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - Cabe à Assembleia Geral fixar
a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Administração
deliberar sobre sua distribuição. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria ficam
dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. Artigo 11º - O Conselho de Administração será composto de,
no mínimo 3 e no máximo 5 membros, com mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro - Os membros
do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse em livro próprio,
dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. Parágrafo Segundo - Em suas ausências ou impedimentos temporários,
os membros do Conselho de Administração serão substituídos de acordo com a sua própria indicação, por um outro conselheiro. Parágrafo Terceiro - Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício dos
cargos até a investidura do conselheiro que os substitua, nos termos da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Quarto - O
Conselho de Administração terá, escolhidos entre seus membros, um Presidente, que convocará e presidirá as reuniões e
um vice-Presidente, que substituirá o Presidente em seus impedimentos e ausências. Parágrafo Quinto - O Conselho de
Administração reunir-se-á, ordinariamente, 1 vez por ano, previamente à realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, e extraordinariamente, sempre que necessário, com 2/3 de seus membros, no mínimo, convocados pelo Presidente
ou pela maioria dos conselheiros. Parágrafo Sexto - As convocações deverão ser efetuadas através de aviso escrito, entregue pessoalmente ou enviado através de serviço de entrega expressa, telegrama ou fax a todos os membros do Conselho
de Administração, com pelo menos 5 dias de antecedência da reunião, sendo dispensada a convocação sempre que estiver
presente à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Artigo 12º - Compete ao Conselho de Administração: a) aprovar o “business plan” quinquenal e os orçamentos anuais da Companhia definidos previamente em Assembleia Geral; b) estabelecer os objetivos, as políticas e orientação legal dos negócios da Companhia; c) eleger e destituir os
diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observando o disposto neste Estatuto Social; d) fiscalizar a gestão dos
diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou
em vias de celebração e quaisquer outros atos; e) convocar a assembleia Geral Ordinária e, quando necessária, a Assembleia Geral Extraordinária; f) manifestar-se previamente sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; g) deliberar a emissão de bônus de subscrição; h) submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício; i)
autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de
terceiros, que não constem do “business plan” ou orçamento; e, j) escolher e destituir auditores independentes. Artigo 13º - A
Diretoria será composta de no mínimo 2 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis
a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Com exceção do Diretor Presidente, os demais Diretores não terão designação específica. Parágrafo Primeiro - O mandato dos Diretores será de 2 anos, permitida a reeleição, e será prorrogado
automaticamente até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Parágrafo Segundo - Nas ausências e impedimentos
eventuais de qualquer Diretor, este poderá indicar, dentre os demais Diretores, um substituto, ficando o ato sujeito à aprovação da Diretoria. O substituto aprovado exercerá todas as funções, com todos os poderes, inclusive o direito de voto e deveres
do Diretor substituído. Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, poderão
ser eleitos para os cargos de diretores, com exercício cumulativo de funções. Ocorrendo esta hipótese, ao conselheiro-diretor,
“ad honorem”, caberá optar pela remuneração que fizer jus, como Conselheiro ou administrador-executivo. Artigo 14º - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, este Estatuto e o Conselho de Administração lhe conferirem para adotar as
providências e praticar todos os atos necessários à realização dos fins e interesses sociais e ao regular funcionamento da
Companhia. Parágrafo Primeiro - O quorum para as deliberações da Diretoria será sempre por maioria dos Diretores, sendo
considerado presente o Diretor que enviar o seu voto a respeito das matérias do dia por escrito. Parágrafo Segundo - A Diretoria exercerá as seguintes atribuições: a) exercer as atribuições que lhe forem determinadas pelo Conselho de Administração; b) elaborar, anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo econômico-financeiro do exercício, bem como
balancetes, se solicitados pelo Conselho de Administração; c) preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização
da Companhia; d) submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia, que devem
estar de acordo com parâmetros adotados pelo “business plan”; e e) aprovar e modificar organogramas e regimentos internos, de acordo com a diretriz geral traçada pelo Conselho de Administração. Artigo 15º - Os Diretores terão a representação
ativa e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto.
Parágrafo Primeiro - A Companhia somente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar,
onerar ou dispor de bens, direitos ou recursos da Companhia, bem como emitir, garantir, ou endossar cheques ou títulos de
crédito, mediante assinatura de 2 Diretores ou de um Diretor e um procurador ou, ainda, de dois procuradores, observando
quanto à nomeação de procuradores o disposto no Parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo Segundo - Os instrumentos de
mandato outorgados pela Companhia serão assinados it por 2 Diretores, ou por 1 Diretor e 1 Procurador, e especificarão os
poderes conferidos e terão prazo de validade determinado, limitado ao máximo de 1 ano, exceto em caso de mandato outorgado a advogados para defesa de interesses da Companhia, que poderão ter prazo indeterminado. Artigo 16º - A Diretoria
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, por
convocação de qualquer de seus membros. As reuniões de Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente. As deliberações da Diretoria, consignadas em ata, serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente da reunião, em caso de
empate, o voto de qualidade. CAPÍTULO V – CONSELHO FISCAL. Artigo 17º - O Conselho Fiscal da Companhia, de funcionamento não permanente, com as funções fixadas em lei, será composto de três membros efetivos e igual número de
suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal somente funcionará
nos exercícios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 das ações com
direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia
Geral Ordinária subsequente. Parágrafo Segundo - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos
e lançadas no livro próprio. CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO
DE LUCRO. Artigo 18º - O exercício social coincidirá com o ano civil. Artigo 19º - Ao fim de cada exercício social levantar-se-ão o balanço geral da Companhia, bem como as demonstrações financeiras exigidas por lei e as determinadas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - A Companhia poderá, ainda, levantar balanços semestrais ou de períodos menores, com o fim de apurar o resultado do período nele compreendido, podendo eventual lucro
ser distribuído ou capitalizado, por deliberação da Assembleia Geral. Artigo 20º - Do resultado apurado no exercício, após a
dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o
importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. O saldo terá o destino que lhe der a Assembleia Geral. Parágrafo
Primeiro - A Companhia poderá, ainda, pagar aos acionistas juros a título de capital próprio, nos termos do artigo 9º da Lei nº
9.249/95 e legislação complementar. O valor dos juros e pagos dessa forma será imputado ao valor do dividendo mínimo
obrigatório na forma do “caput” deste artigo 20, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia
para todos os efeitos legais. Parágrafo Segundo - O dividendo mínimo obrigatório de que trata este artigo poderá deixar de
ser distribuído nos casos previstos em lei. CAPÍTULO VII – LIQUIDAÇÃO. Artigo 21º - A Companhia entrará em liquidação
nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral eleger o liquidante e funcionando o Conselho Fiscal em caráter
não permanente. Ficam os Srs. Diretores, indistintamente, autorizados a promover todos os atos necessários à consecução
das deliberações tomadas.” Jucerja nº 00004984908 em 06/07/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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Mercado de seguros fatura
R$ 12,4 bilhões em abril, alta de 18,8%
Setor avançou 16,8% no quadrimestre, com R$ 50,2 bilhões

A

20ª edição do Boletim IRB+Mercado,
relatório
mensal
da
plataforma
IRB+Inteligência, mostra
que, em abril, o setor de
seguros faturou R$ 12,4 bilhões, um avanço de 18,8%
na comparação com igual
período de 2021.
Cinco dos seis segmentos apurados tiveram crescimento de dois dígitos. Com
34,8% de alta, Automóvel
obteve o melhor desempenho, seguido por Crédito e
Garantia, 23,2%; Corporativo de Danos e Responsabilidades, 21,7%; Individual
Contra Danos, 14,8%; e Vida, 11,3%. Rural foi a única
linha que reduziu a emissão
de prêmios no quarto mês do
ano: -1,8%, a segunda queda
consecutiva de 2022.
O boletim mostra ainda
que, no primeiro quadrimestre de 2022 (4M22), o
setor de seguros já acumula
R$ 50,2 bilhões, avanço de
16,8% frente a igual período de 2021, com R$ 7,2
bilhões a mais distribuídos
em todos os segmentos. Os
principais destaques foram
para Automóvel e Vida que
faturaram, respectivamente,
R$ 3 bilhões e R$ 1,7 bilhão
a mais do que os quatro primeiros meses de 2021.

Por segmento
Em abril, Vida faturou R$ 4,6 bilhões, alta de
11,3% em relação ao mesmo mês de 2021, e avançou
11% no quadrimestre totalizando R$ 17,6 bilhões.
No quarto mês do ano, os
sinistros ocorridos registraram R$ 1,1 bilhão, redução
de 38,5% diante de abril do
ano passado. Ao comparar
abril de 2021 com abril de
2020 houve um aumento
de 116% em sinistros ocorridos devido à pandemia.
Comparando os 4M22 com
o 4M21, a sinistralidade caiu
14,2 p.p., atingindo 31,8%.
O segmento Automóvel
registrou, no quarto mês,
R$ 3,6 bilhões (+34,8%),
sendo o melhor desempenho de abril. No acumulado, faturou R$ 14,3 bilhões
(+26,4%), R$ 3 bilhões a
mais do que o quadrimestre
anterior Danos e Responsabilidades registrou R$ 2,2
bilhões em abril (+21,7%).
No quadrimestre, somou
R$ 9,3 bilhões, sendo alta de 14,1%. Individuais
contra Danos faturou, no
quarto mês do ano, R$ 901
milhões (+14,8%) e no acumulado arrecadou R$ 3,9
bilhões (+3,6%). A sinistralidade, por sua vez, também

aumentou, sendo a maior
da série histórica nesse período: 40,7%, um incremento
de 9 p.p. em comparação ao
mesmo período de 2021.
Rural teve mais uma retração (-1,8%), a segunda
do ano, e levantou R$ 771
milhões em abril. Apesar
disso, no acumulado de
2022, teve evolução de
34,8% frente aos quatro
primeiros meses de 2021,
somando cerca de R$ 3,4
bilhões. No entanto, a taxa de sinistralidade ainda
permanece elevada, apesar
de ter registrado um recuo de 236,4%, nos 3M22,
para 203,2%, nos 4M22,
chegando a um total de R$
7,2 bilhões em sinistros
ocorridos, ultrapassando
em R$ 63,3 milhões o total
de sinistros ocorridos em
2021.
Por fim, Crédito e Garantia obteve, em abril, arrecadação de R$ 410 milhões
(+23,2%, segundo melhor
resultado do setor de seguros). No somatório do ano,
o segmento registrou R$ 1,7
bilhão (+21,8%). A taxa de
sinistralidade do segmento,
em 2022, também se destacou, pois caiu 7,3 p.p. e
atingiu 19,2%, a segunda
menor desde o início da série histórica, em 2014.

Silva e Soares Empreendimentos e Participações Ltda.

Sinistralidade
Em abril, o índice de sinistralidade do setor de seguros registrou queda de 2,1
pontos percentuais (p.p.) na
comparação com o mesmo
mês de 2021. A melhoria na
sinistralidade foi impulsionada pelos segmentos Vida
(-26,7 p.p.) e Corporativos
de Danos e Responsabilidades (-19,2 p.p.), que compensaram o aumento da
taxa nos demais segmentos.
Já no acumulado do ano, o
índice cresceu 10,7 p.p. em
relação ao mesmo período
de 2021, impactado fortemente por Rural (+145,8
p.p.).
O Boletim IRB + Mercado resume as operações
de seguros a partir dos dados públicos disponibilizados pela Susep em 20/06,
considerando os seguros
de danos, responsabilidades e pessoas. A edição
também lista os cinco
maiores grupos seguradores por linha de negócios.
A análise está disponível,
na íntegra, no site do IRB
Brasil RE. No mesmo
endereço, o Dashboard
IRB+Mercado Segurador
permite consulta dinâmica
e gratuita às informações
de todo o setor.

CNPJ/ME nº 41.634.209/0001-94 - NIRE 35237091207
Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social e Transformação de Tipo Societário
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito: A. Leonardo Marcus Ribeiro da ligação telefônica ou qualquer outro meio que lhes permita participar e proferir os seus votos. § 4º - IndeSilva, CPF/ME n° 278.465.488-59, RG n° 23.971.272-9 SSP/SP, residente em São Carlos/SP, na Ave- pendentemente das formalidades estabelecidas nos parágrafos acima, a Assembleia Geral será considenida Professor Maria de Cresci Leopoldina, n° 555, casa 236, Residencial Montreal, CEP 13563-820; rada validamente realizada se todos os acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluíB. Claudia Henrique Soares Silva, RG nº 28.298.618-2 SSP/SP, CPF/MF nº 278.348.848-59, residen- das no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia
te em São Carlos/SP, na Avenida Professor Maria de Cresci Leopoldina, n° 555, casa 236, Residencial Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar
Montreal, CEP 13563-820. Únicos sócios da Silva e Soares Empreendimentos e Participações Ltda., sobre tal questão. § 5º - A Assembleia Geral será presidida por qualquer pessoa que vier a ser indicada
sociedade empresária limitada, com sede em São Carlos/SP, na Rua Padre Teixeira, nº 1754, Sala 02, pela maioria dos acionistas presentes na Assembleia Geral, e serão secretariadas por qualquer pessoa
Centro, CEP 13.560-210, CNPJ/ME nº 41.634.209/0001-94, com seus atos constitutivos arquivados na indicada pelo presidente da Assembleia Geral. § Sexto - Cada ação ordinária corresponderá a 1 voto nas
JUCESP/NIRE 35237091207, doravante denominada, enquanto sociedade limitada, como “Sociedade”, deliberações das Assembleias Gerais. As deliberações das Assembleias Gerais, ressalvadas as hipótee, após a deliberação de transformação de tipo societário abaixo, como “Companhia”; e ainda Resolvem, ses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações e no § 8º abaixo, dependerão do voto afirmativo
por meio deste instrumento, por unanimidade, alterar o Contrato Social da Sociedade e posteriormente de acionistas titulares de, no mínimo, 50% do capital social com direito a voto mais 1 ação ordinária.
transformá-la em sociedade por ações, por meio dos termos e condições a seguir. I. Transformação do § Sétimo - Serão de competência exclusiva da Assembleia Geral as matérias previstas na legislação
Tipo Societário - 1.1. Os sócios Leonardo Marcus Ribeiro da Silva e Claudia Henrique Soares Sil- aplicável (incluindo a Lei das Sociedades por Ações), no Estatuto Social da Companhia (ou de suas
va, titulares de 100% das quotas da Sociedade (doravante referidos em conjunto como os “Acionistas”), Subsidiárias), e/ou que venham a ela ser submetidas pelos administradores. Capítulo IV - Administração
decidem, por unanimidade, na forma do artigo 1.113 do Código Civil, e também da Instrução Normati- da Companhia - Artigo 7º. A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria composta por,
va DREI n. 35/2017, transformar o tipo societário da Sociedade, independentemente de liquidação ou no mínimo, 2 diretores (“Diretoria”), sem designação específica, podendo ser acionistas ou não, residendissolução, passando essa de sociedade limitada para sociedade por ações, e a ser regida pela Lei nº tes no país, os quais deverão ser eleitos pela Assembleia Geral para um mandato por 2 anos, permitida a
6.404/76, conforme alterada (“Lei de Sociedades por Ações”), pelas demais disposições legais aplicá- reeleição, sendo por esta substituíveis ou destituíveis a qualquer tempo, observando-se, em qualquer
veis, e também pelo Estatuto Social aprovado nos termos do item V a seguir. 1.2. Devido à transforma- caso, o quórum previsto no § Sexto do Artigo 6º do Estatuto Social. § 1º - Exceto no caso de destituição,
ção referida no item 3.1 acima, as 100.000 quotas representativas do capital social são ora convertidas os Diretores permanecerão nos seus cargos até a posse de seus sucessores. § 1º - A remuneração dos
em 100.000 ações ordinárias, todas elas nominativas e sem valor nominal, na proporção de 1:1, ficando membros da Diretoria será estabelecida pelos Acionistas representando a maioria do capital social. § 2º
mantida a participação dos Acionistas no capital social conforme demonstra a relação abaixo, elaborada - Os Diretores tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. Artigo 8º. Compete aos membros da
para os fins do item III do artigo 6º da Instrução Normativa DREI 35/2017.
Diretoria a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais,
Acionistas
Ações
respeitados os limites previstos na legislação aplicável, no presente Estatuto Social e nos Acordos de
Acionistas arquivados na sede social. § 1º - São atribuições dos Diretores: (i) cumprir e fazer cumprir este
LEONARDO MARCUS RIBEIRO DA SILVA
80.000
Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas; (ii) elaborar, em cada exercício, o
CLAUDIA HENRIQUE SOARES SILVA
20.000
Relatório de Administração e as contas da Diretoria; (iii) propor à Assembleia Geral de Acionistas, a criação, fixação de vencimentos e a extinção de novo cargo ou função na administração da Companhia; (iv)
Total
100.000
fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (v) convocar a Assembleia Geral de Acionistas nos
3.3. Não obstante a transformação, a Sociedade manterá o seu objeto social e a sua sede social. II. Elei- casos previstos em lei ou quando julgar conveniente; (vi) manifestar-se previamente sobre atos ou contração da Diretoria - 4.1. Os Acionistas decidem eleger como Diretores da Companhia, para um mandato tos, quando o Estatuto Social assim o exigir; e (vii) escolher e destituir auditores independentes, quando
por 2 (dois) anos, permitida a reeleição, os Srs. (i) Leonardo Marcus Ribeiro da Silva, CPF/ME n° for o caso. Artigo 9º - Além de outros deveres e responsabilidades previstos na Lei das Sociedades por
278.465.488-59, RG n° 23.971.272-9 SSP/SP, residente em São Carlos/SP, na Avenida Professor Maria Ações, os Diretores devem servir com lealdade à Companhia e manter reserva sobre seus negócios,
de Cresci Leopoldina, n° 555, casa 236, Residencial Montreal, CEP 13563-820, para o cargo de Diretor sendo-lhes vedado: (a) utilizar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem qualquer prejuízo para a
sem designação especifica; e (ii) Claudia Henrique Soares Silva, RG nº 28.298.618-2 SSP/SP, CPF/MF Companhia, as oportunidades comerciais de que tenham conhecimento tendo em razão do exercício de
nº 278.348.848-59, residente em São Carlos/SP, na Avenida Professor Maria de Cresci Leopoldina, n° seu cargo, devendo sempre buscar trazer essas oportunidades ao conhecimento dos demais diretores e
555, casa 236, Residencial Montreal, CEP 13563-820, para o cargo de Diretora sem designação especi- dos acionistas para deliberação sobre as mesmas, ainda que de maneira informal; (b) negligenciar ou lofica, conforme termos de posse lavrados em livro próprio. 4.2. Os Diretores eleitos declaram, para todos cupletar-se na defesa e/ou exercício dos direitos da Companhia; e (c) adquirir, para revender com lucro,
os devidos fins legais, que não estão impedidos por lei especial, não foram condenados ou encontram-se bens ou direitos que sabem necessários à Companhia, ou que esta tencione adquirir. § 1º - Cumpre,
sob efeito de condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ademais, aos Diretores guardar sigilo sob qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia po- conhecimento do mercado e/ou dos acionistas, obtida em razão de seu cargo, sendo-lhes vedado valer-se
pular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, relações de da informação a fim de obter vantagens, para si ou para terceiros. § 2º - Os diretores devem zelar para
consumo, a fé pública ou a propriedade, e que não foram julgados culpados de quaisquer crimes previstos que a violação do disposto no § 4º não venha a ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua
em lei que os impeça de realizar quaisquer atividades empresariais. III. Publicações - 3.1. Os Acionistas confiança. § 3º - Cumpre aos Diretores abster-se de manter atividades ou participar negócio concorrente
aprovaram que as publicações legais da Companhia sejam feitas no Diário Oficial de São Paulo, e tam- ou conflitante com a Companhia, salvo se restar autorizado em ata da Assembleia Geral. Além disso, é
bém no jornal Primeira Página de São Carlos. IV. Aprovação do Estatuto Social - 6.1. Finalmente, os vedado aos Diretores intervir e/ou deliberar relativamente a qualquer operação social ou matéria em que
Acionistas resolvem aprovar a redação do Estatuto Social da Companhia, que deverá prevalecer com a tiverem interesse conflitante com o da Companhia, cumprindo-lhes cientificar os demais Diretores do seu
seguinte redação: “Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração - Arti- impedimento e fazer consignar em ata da Assembleia Geral ou de reunião de Diretoria a natureza e exgo 1º. A Silva e Soares Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima regida pelo tensão desse impedimento. Artigo 10. Observadas as disposições contidas no presente Estatuto Social,
presente Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Compa- a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartinhia tem sede em São Carlos/SP, na Rua Padre Teixeira, nº 1754, Sala 02, Centro, CEP 13.560-210, ções públicas federais, estaduais ou municipais, deverá ser feita (i) por 2 Diretores, conjuntamente, sendo
podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, me- 1 deles o Diretor Financeiro; (ii) por 1 Diretor agindo em conjunto com um procurador, com poderes espediante deliberação da diretoria. Artigo 3º. A Companhia tem por objetivo social o desenvolvimento das cíficos para a prática do ato; (iii) por 2 procuradores, agindo em conjunto, com poderes específicos para a
seguintes atividades: A) A Administração de Bens Próprios; B) Locação e Recebimento de Alu- prática do ato; ou (iv) por 1 procurador, com poderes específicos para a prática do ato. § 1º - As procuraguéis de Imóveis Próprios; C) Compra e Venda de Bens Imóveis Próprios; D) A Gestão de Partici- ções outorgadas pela Companhia serão sempre assinadas por quaisquer 2 diretores, sendo 1 deles o
pação Societária em Outras Sociedades Afins, como Sócia ou Acionista, Brasileiras ou Estrangei- Diretor Financeiro, agindo em conjunto e, além de mencionarem expressamente a finalidade e os poderes
ras, na Qualidade de Sócia; e E) Atividade de Assessoria Empresarial. Artigo 4º. A Companhia tem conferidos e terão prazo de validade limitado ao máximo de 1 ano, com exceção das procurações outorprazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital Social - Artigo 5º. O capital social da Companhia gadas a advogados para a representação da Companhia em processos, judiciais ou administrativos, que
é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º poderão ter prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 11 - A Companhia poderá ter um
- Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º - Mediante aprovação de Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado pela Assembleia Geral, deveAcionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para rá ser composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionisefeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, para posteriormente aliená-las, observadas as tas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição, com
normas legais regulamentares em vigor. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 6º. A Assembleia Geral as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § Único - A remuneração dos membros do Conselho
reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordi- Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VI - Exercício Social, Lucros e
nariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º - A Assembleia Geral poderá ser convoca- Distribuição de Dividendos - Artigo 12. O exercício social da Companhia iniciar-se-á em 1º de janeiro,
da: (i) por qualquer Diretor da Companhia; (ii) por qualquer acionista da Companhia; ou (iii) de outra forma e terminará em 31 de dezembro de cada ano. § 1º - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida
conforme estabelecido no Acordo de Acionistas e na Lei das Sociedades por Ações. A Assembleia Geral a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. § 2º - Os
deve ser convocada mediante publicação de edital de convocação nos termos do artigo 124 da Lei das acionistas terão direito a um dividendo mínimo anual não cumulativo de 1% do lucro líquido do exercício,
Sociedades por Ações, e também por comunicação escrita enviada, sendo que, em qualquer caso, deve- nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. § 3º - O saldo remanescente, após atendidas
rá ser observada a antecedência mínima de 8 dias da data marcada para a realização de cada Assem- as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de acionistas, observada a
bleia Geral em primeira convocação. O Edital de convocação e a comunicação escrita deverão conter as legislação aplicável. § 4º - A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento
informações sobre o local, a data e o horário em que a respectiva Assembleia Geral será realizada e a a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos
ordem do dia detalhada, sendo que a comunicação escrita deverá incluir ainda o material razoavelmente intermediários, intercalares ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo
necessário para que os acionistas possam deliberar sobre as matérias da ordem do dia, sem prejuízo dos mínimo obrigatório, acima referido. § 5º - Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia
demais requisitos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações. Em caso de não instalação da Assem- poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os
bleia Geral em primeira convocação, um novo edital de convocação deverá ser publicado, e nova comu- quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Liquidação da Companhia
nicação escrita deverá ser enviada aos acionistas, em ambos os casos com, no mínimo, 5 dias de ante- - Artigo 13. A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão
cedência da data marcada para a realização de Assembleia Geral em segunda convocação, contendo a competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Capítulo VIII - Disposições
indicação de local, data e hora para realização da respectiva Assembleia Geral em segunda convocação, Gerais - Artigo 14. Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei
sendo certo que, nesse caso, a Assembleia Geral será realizada, no mínimo, 5 dias e, no máximo, 15 dias das Sociedades por Ações e legislação vigente aplicável. Artigo 15. A Companhia observará o Acordo de
após a data inicialmente marcada para a sua realização em primeira convocação. § 2º - As Assembleias Acionistas arquivado em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da
Gerais, ressalvadas as exceções previstas na legislação aplicável, somente poderão ser instaladas, em Assembleia Geral acatar declaração de voto de qualquer Acionista proferida em desacordo com o que tiprimeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 75% do capital social ver sido ajustado no Acordo de Acionistas da Companhia, sendo também expressamente vedado à Comcom direito a voto da Companhia e, em segunda convocação, com a presença de acionistas que repre- panhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferênsentem, no mínimo, 50% mais uma ação do capital social com direito a voto da Companhia, devendo o cia à subscrição de ações e/ou de outros títulos e valores mobiliários conversíveis que não respeitar
presidente da Assembleia abster-se de registrar qualquer deliberação tomada em desacordo com as aquilo que estiver previsto e regulado no Acordo de Acionistas da Companhia. Artigo 16. Fica eleito o
disposições do Estatuto e dos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia, na forma do foro da Comarca de São Carlos/SP, para dirimir dúvidas e solucionar eventuais conflitos oriundos deste
artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. § 3º - Os acionistas serão considerados presentes caso Estatuto Social. São Carlos, 12/04/2022. Acionistas: Leonardo Marcus Ribeiro da Silva, Claudia Hencompareçam virtual ou digitalmente à Assembleia Geral, por meio de teleconferência, videoconferência, rique Soares Silva. Visto do Advogado: Alonso Santos Alvares - OAB/SP. 246.387.

Aportes em previdência
privada superam os
R$ 61 bilhões até maio

C

om base no relatório de maio de
2022, elaborado
com foco nos produtos de
acumulação, a Federação
Nacional de Previdência
Privada e Vida (Fenaprevi)
identificou que a média das
contribuições mensais e,
ou, prêmios, vem crescendo nos planos de previdência privada do País quando
comparada à média encontrada nos anos anteriores à
pandemia de Covid-19.
O setor, que já chegou
a R$ 1,1 trilhão em ativos,
observa R$ 61 bilhões em
aportes nos cinco primeiros
meses de 2021, valor 16%
superior ao registrado no
ano anterior, enquanto apenas em maio foi obtido resultado de mais de R$ 13,2
bilhões, 15% maior do que
2021.
Apesar do avanço, a Federação considera que os
números podem melhorar
muito já que uma pesquisa
encomendada pela entidade ao Instituto DataFolha,
em dezembro de 2021, re-

velou que somente cerca
de 8% da população brasileira possui este tipo de
plano visando o planejamento para o futuro, seja
ele próximo (curto e médio prazos) ou para a aposentadoria.
Outro fator que também
chama a atenção na leitura
do relatório do setor de previdência privada é o aumento dos resgates. Embora a
média esteja menor do que
a identificada no auge da
pandemia, eles somam R$
50,3 bilhões no acumulado
de 2022, e foram de R$ 10,2
bi em maio, superiores, respectivamente 19,5% e 23%
aos mesmos períodos de
2021.
No intervalo de janeiro a
maio os resgates totais em
previdência privada aumentaram 13% em relação a
2021, enquanto os parciais
cresceram 55%. Já a captação líquida se manteve positiva no ano, somando R$11
bilhões. Valor positivo,
mesmo diante do volume
de resgates verificado.

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.

Águas de Jahu S.A.
CNPJ nº 20.918.034/0001-77 - NIRE 35.300.469.488
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2022
1. Data, Hora e Local: Às 16h do dia 28/04/2022, na sede social da Companhia, na Av. Comendador
Italo Mazzei nº 1250, Jardim Olímpia, Jaú, São Paulo. 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: Ivan Mininel da Silva; Secretário: Carlos Werner Benzecry.
4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes
deliberações pela acionista presente representante da 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 31/12/2021,
documentos estes publicados em 31/03/2022, no Jornal Diário do Acionista, de forma digital e impressa
nas páginas 19/20, documentos estes disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio da
acionista, conforme estabelece o art. 133, caput, § 3º e § 4º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Registrar que não
houve destinação do resultado apurado no exercício findo em 31/12/2021, tendo em vista que o lucro
apurado, no valor de R$ 621.014,97 foi absorvido por prejuízos dos exercícios anteriores. 4.3. Alterar o
Artigo 7º do Estatuto Social a fim de fazer constar que a Diretoria será composta por, no mínimo, 01 e,
no máximo, 03 Diretores, passando o mesmo a vigorar com a redação do Estatuto Social constante do
Anexo I, neste ato aprovado. 4.4. Em razão da alteração prevista no item 4.3 supra, aceitar a renúncia
do Sr. Carlos Werner Benzecry ao cargo de Diretor da Companhia conforme Termo de Renúncia que
fica arquivado na sede da Companhia, agradecendo-lhe pelos serviços prestados no exercício de suas
funções e desde já aprovando integralmente suas contas, outorgando-lhe e dele recebendo a mais
ampla e geral quitação, para nada mais reclamar, a qualquer título. 4.5. Alterar a quantidade mínima de
Diretores, passando o Artigo 7º a vigorar com a redação do Estatuto Social consolidado constante do
Anexo I, neste ato aprovado. 4.6. Em razão da alteração acima a Companhia ratifica a nomeação do
Diretor Ivan Mininel da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
nº 30.522.138-3, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 212.618.048-48, com endereço
comercial na Av. Comendador Italo Mazzei nº 1250, Jardim Olímpia, Jaú, São Paulo, para continuar no
mandato em curso. 4.7. Fixar a remuneração anual global da Diretoria em até R$ 20.000,00. 4.8. 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 meses depende de prévia e
expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 2/3 do capital social,
passando o mesmo a vigorar com a redação do Estatuto Social constante do Anexo I, neste ato
aprovado. 4.9. 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 por contrato,
podendo o prazo ser superior ou inferior a 48 meses. 4.10. 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 II), passando o estatuto social a vigorar com essa redação consolidada. 4.11. 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. Presenças de: Ivan
Mininel da Silva, Presidente; Carlos Werner Benzecry, Secretário; Gláucio Dutra da Silva, Representante
dos Auditores Independentes; Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara
Abduche e Marcelo Augusto Raposo da Mota), Acionista. Jaú, 28/04/2022. Ivan Mininel da Silva Presidente; Carlos Werner Benzecry - Secretário. JUCESP nº 313.296/22-4 em 21/06/2022. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Poupança tem retirada recorde de
R$ 50,49 bilhões no primeiro semestre
Inflação alta e rendimentos baixos aceleram saques

A

aplicação financeira mais tradicional
dos brasileiros está batendo recorde de retiradas em 2022. Nos seis
primeiros meses do ano,
os brasileiros sacaram R$
50,49 bilhões a mais do que
depositaram na caderneta
de poupança, informou o
Banco Central (BC). O volume é o mais alto desde o
início da série histórica, em
1995.
Por causa da greve dos
servidores do BC, a divulgação do relatório esteva
paralisada por quase três
meses. Com o fim do movimento, na terça-feira, a
apresentação de estatísticas
está sendo gradualmente retomada.
Além da necessidade da
população em usar os re-

cursos para complementar
o salário, os rendimentos
baixos contribuíram para
os saques. Até recentemente, a poupança rendia
70% da Taxa Selic. Desde
dezembro do ano passado,
a aplicação passou a render o equivalente à taxa referencial (TR) mais 6,17%
ao ano, porque a Selic voltou a ficar acima de 8,5%
ao ano. Como a TR está
praticamente em zero, o
rendimento é muito inferior aos juros básicos, que
estão em 13,25% ao ano.
A poupança rende abaixo da inflação, provocando a fuga de alguns investidores. Nos 12 meses
terminados em junho, a
aplicação rendeu 5,75%,
segundo o Banco Central.
No mesmo período, o Ín-

dice Nacional de Preços
ao Consumidor-15 (IPCA-15), que funciona como prévia da inflação oficial, atingiu 12,04%.
Apenas em junho, os
brasileiros sacaram R$ 3,76
bilhões a mais do que depositaram na poupança. A
retirada líquida, diferença
entre saques e depósitos, é a
maior registrada para o mês
desde 2015. O BC também
divulgou os dados de abril
e de maio. Em abril, a caderneta registrou retirada
líquida de R$ 9,88 bilhões,
o maior volume da série
histórica. Em maio, a aplicação reagiu e teve captação
líquida (depósitos menos
saques) de R$ 3,51 bilhões,
o maior valor desde 2020.
Em 2020, a poupança registrou captação líquida re-

corde de R$ 166,31 bilhões.
Contribuiu para o resultado
a instabilidade no mercado
de títulos públicos no início
da pandemia e o pagamento
do auxílio emergencial, que
foi depositado em contas
poupança digitais da Caixa
Econômica Federal.
Em 2021, a poupança
tinha registrado retirada líquida de R$ 35,5 bilhões.
A aplicação foi pressionada
pelo fim do auxílio emergencial, pelos rendimentos
baixos e pelo endividamento maior dos brasileiros. A
retirada líquida só não foi
maior que a registrada em
2015 (R$ 53,57 bilhões) e
em 2016 (R$ 40,7 bilhões).
Naqueles anos, a forte crise
econômica levou os brasileiros a sacarem recursos da
aplicação.

Serasa: Mais de 50% das tentativas
de fraude são em bancos e cartões

N

o mês de maio
331.162 brasileiros
foram vítimas das
tentativas de fraude de acordo com o Indicador Serasa
Experian que mapeia estas
ações. O número representa que a cada 8 segundos
alguém tentava aplicar um
golpe no país. O principal
alvo dos fraudadores foi o
segmento de bancos e car-

tões com 53,3% do total de
todas as investidas. O estudo
analisa números de utilização
indevida de identidade, como
abertura de contas e até mesmo emissão de cartões. Em
segunda posição, está o segmento das financeiras, com
17,1%, seguido por serviços,
16,1%, varejo, 10,6%, e telefonia, que representa apenas
3% do total das tentativas.

SINDICATO INTERMUNICIPAL DA INDÚSTRIA DE BEBIDAS
EM GERAL DO RIO DE JANEIRO
ELEIÇÕES SINDICAIS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, faço saber que no dia 08 de agosto de 2022, no
horário compreendido entre 10:00 e 15:00 horas, na sede do Sindicato
Intermunicipal da Indústria de Bebidas em Geral do Rio de Janeiro SINDBEBI, situada à Rua Santa Luzia, 685 – 8º andar – Centro – RJ,
será realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e
Delegados Representantes e suplentes junto à Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias
para o registro de chapas, nos termos previstos no Estatuto Social da
Entidade. O requerimento, acompanhado de todos os documentos exigidos
ao registro, será dirigido ao Presidente da Entidade, podendo ser assinado
por qualquer candidato componente da chapa. A Secretaria da Entidade
funcionará, no horário de 10:00 às 12:00 horas, e de 13:30 às 15:00 horas,
onde se encontrará à disposição, dos interessados, pessoa habilitada para
recebimento de documentação e fornecimento de correspondente recibo.
A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 48 (quarenta
e oito horas). Caso não seja obtido “quorum” em primeira convocação, a
eleição em segunda e terceira votação será realizada no dia 15 de agosto
de 2022, no mesmo horário. Havendo somente uma chapa registrada,
a eleição poderá ser realizada duas horas após o primeiro escrutínio,
conforme previsto no Art.32 parágrafo 2º, e ou com a participação
mínima de 2/3 dos associados conforme artigo 49 do Estatuto Social,
e, no caso de empate, novo pleito será realizado 5 (cinco) dias após o
escrutínio em que ocorreu tal fato. Rio de Janeiro, 08 de julho de 2022.
Marcus Vinícius Braga Rumen – Presidente.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ. 30.770.184/0001-30 NIRE - 33 3 0014041-7
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 20 de Maio de 2022
Aos Vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às
dezesseis horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração
das INDUSTRIAS GRANFINO S.A., na sede da cmpresa, na Rua Oscar
Soares, 1525, em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. Devidamente
convocada por editais publicado no jornal monitor mercantil nos dias
13 de maio de 2022 e 14,15,16 e 17 de maio de 2022, A reunião foi presidida
pela Presidente do Conselho de Administração, Sra. Silvia Maria Soares
Coelho Lantimant, que convidou a mim, José Carmelo Mastrangelo para
sccretariá-la, com a ﬁnalidade, de deliberarem sobre as contas da Diretoria
e seus relatórios referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. Dando
início aos trabalhos, a Sra. Presidente, distribuiu aos membros presentes,
o relatório da Administração para que fosse por todos apreciado. Após uma
pequena exposição da Sra. Presidente que mais uma vez teceu elogios a
dedicação da Diretoria, franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer
uso. Pela ordem, o Conselheiro Sr.Cleucio Gonçalves Lantimant, pediu a
palavra e entre outras observações, dissertou sobre o esforço feito pela
empresa neste ano de 2021 que se notabilizou, pela Pandemia do novo
Corona Vírus (COVID 19); esses impactos impuseram a Granﬁno desaﬁos
de toda à ordem - operacionais - administrativos e ﬁnanceiro mas que
a companhia soube navegar a ﬁm de manter a continuidade de seus
negócios e a sua solida saúde ﬁnanceira sem perder o foco na preservação
da integridade física e mental dos seus funcionários e terceirizados, o
faturamento obteve um aumento na ordem de 9,69% a mais em relação
ao exercício anterior. Em relação a tonelagem, obtivemos uma diminuição
na venda em tonelagem dos nossos produtos em 9,12%. No que foi
acompanhado pelos demais membros do Conselho, pelo que pedia a
aprovação do Relatório da Diretoria e suas Contas ora apresentadas.
Deliberou também, os membros do Conselho de Administração, aprovar
por unanimidade as contas do exercício acima mencionado, bem como a
proposta da Diretoria para distribuição de dividendos da ordem de R$ 73,45
(setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) por lote de 1.000 ações,
totalizando um desembolso de R$ 2.203.581,04 (Dois Milhões Duzentos
e Três e mil quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos) Nada
mais havendo a tratar. e ninguém desejando acrescentar ou fazer uso da
palavra, a Sra. Presidente, parabenizou a todos, desejando que tenham
uma profícua administração, e que a empresa e seus acionistas esperam
dos mesmos, plena dedicação e muita habilidade na condução dos destinos
de nossa empresa, sendo aplaudido pelos demais membros presentes a
essa reunião, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da
presente ATA, que após sua leitura, foi aprovada por todos. Nova Iguaçu,
20 de maio de 2022. ASS. Silvia Maria Soares Coelho Lantimant-presidente,
José Carmelo Mastrangelo, Maria de Fatima de Almeida Coelho. Paulo
Roberto Gomes Coelho e Cleucio Gonçalves Lantimant - conselheiros.
Certiﬁco que a presente é cópia Fiél extraída do livro próprio. (Ass) Silvia
Maria Soares Coelho Lantimant - Presidente, José Carmelo Mastrangelo
- Secretario. Silvia Maria Soares Coelho Lantimant - Presidente;
José Carmelo Mastrangelo - Secretario. Jucerja nº 00004929327 em
03/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Em relação à faixa etária,
o grupo mais atingido é o
que contempla pessoas de 36
até 50 anos. Esta parcela foi
vítima 36,1% das tentativas.
O público de 26 até 35 anos
ocupa a segunda posição do
ranking dos mais visados
pelos fraudadores, ocupado
uma parte de 27,5% do total.
Em terceiro lugar, pessoas
de 51 a 60 anos, com 14%.

Depois, pessoas até 25 anos,
com 11,4% e, por fim, o grupo de pessoas acima de 60
anos, com 10,9%.
A maior parte das tentativas de golpe aconteceu
no Sudeste, 52,1%. O Nordeste registrou 17,3% das
investidas dos fraudadores.
Sul, 16,6%, Centro-Oeste
8,9% e, na última posição
está o Norte, com 6,1%.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que, no dia 27 de julho de 2022 às 10h00min, no auditório do CLUBE DE
ENGENHARIA, situado à Av. Rio Branco nº 124, 22º andar, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, realizará o leilão APLDETROCPG02-22, na forma online
e presencial, dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título,
classificados como sucatas inservíveis e não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recolhimento,
sendo obrigatório a realização do esmagamento total no local, conforme
Portaria DETRO/PRES nº 1537 de 04 de agosto de 2020 , tendo como
leiloeiro o Sr. GEILSON ALMEIDA, devidamente matriculado na JUCERJA
sob o nº 287. A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites
www.detro.rj.gov.br / www.aplleiloes.com.br.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ. 30.770.184/0001-30 NIRE - 33 3 0014041-7
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 20 de Maio de 2022.
Aos Vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois,
reuniram-se os acionistas dus INDÚSTRIAS GRANFINO S.A., às
dezesseis horas, na sede social da Empresa. à Rua Oscar Soares nº
1525, em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária. Devidamente convocada por editais publicado
no Monitor Mercantil do Rio de Janeiro nos dias 13 de maio de 2022 e
14,15 16 e 17 de maio de 2022, em número legal, representado por 2/3
(dois terços) do capital, conforme se veriﬁca pelas assinaturas no livro
de presença dos acionistas. As Assembleias foram presididas na forma
estatutária, pela Presidente da sociedade, Sra. Renata Baroni Coelho, que
convidou a mim Muria de Fátima de Almeida Coelho, para secretaria-las.
De acordo com a deliberação unânime dos acionistas presentes, solicitou
a Sra. Presidente, a dispensa da leitura dos editais de convocação, acima
citados, tendo em vista que os mesmos estavam sobre u mesa dos trabalhos
e eram já do conhecimento de todos os Srs. Acionistas. Abrindo os trabalhos
a Sra. Presidente solicitou a mim secretario a distribuição do relatório da
Diretoria que seria publicado juntamente com os Balanços, aos Acionistas
presentes. À seguir os Srs. Acionistas deliberaram por unanimidade,
excluídos os votos dos Diretores, os seguintes assuntos: 1) - Aprovar o
Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, Demonstração du Movimentação do
Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa, Notas Explicativas
e as Contas da Diretoria referente ao exercicio ﬁndo em 31 de Dezembro
de 2021; 2) - Aprovar a distribuição dos dividendos propostos em balanço.
no valor de R$ 73,453 (Setenta e Três Reais e quarenta e cinco centavos)
por lote de mil ações, para pagamento a partir de 1º de junho de 2022;
3) ﬁcou decidido que os lucros remanescentes, de exercicios anteriores.
permanecerão em conta de Reservas de Expansão para futuro aumento
de capital ou outra qualquer destinação que vier a ser deliberada no futuro;
4) Fixar os honorários globais dos administradores para o exercício de
2022, em R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis, mil reais), apenas para os
componentes da Diretoria, ﬁcando também deliberado que os componentes
do Conselho de Administração, receberão um jeton de R$ 2.000,00
(Dois mil reais), por reunião regularmente convocadas. Prosseguindo
os trabalhos. agora já em Assembleia Geral Extraordinária, e “fechando”
(o ítem 5) - da convocação, Outros Assuntos de Interesse Geral, Retornando
à pauta, Sra. Presidente, franqueou a palavra e como não houvesse quem
dela desejasse fazer uso e nada mais havendo a tratar a Sra. Presidente
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura du presente
Ata, que após sua leitura foi aprovada pelos presentes, datada e assinado
por mim secretário, pela Presidente. e demais acionistas. Nova Iguaçu,
20 de Maio de 2022. (Ass.) Maria de Fátima de Almeida Coelho - secretário.
Renata Baroni Coelho - presidente, seguindo-se abaixo relação nominal
dos demais Acionistas presentes, Silvia Muria Soares Coelho Lantimant,
Cleucio Gonçalves Lantimant, Ana Lucia de Almeida Coelho. Fernando de
Almeida Coelho, Maria de Fátima de Almeida Coelho, Elizabeth Gomes
Coelho, José Antonio Gomes Coelho. Paulo Roberto Gomes Coelho.
e Sebastião Lopes de Oliveira. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da
Ata transcrita no livro das Atas das Assembleias Gerais. Nova Iguaçu,
20 de maio de 2022. (Ass.) Renata Baroni Coelho - Presidehte;
Maria de Fatima de Almeida Coelho - Secretária. Maria de Fátima de
Almeida Coelho - Secretári; Renata baroni Coelho - Presidente. Secretario.
Jucerja nº 00004923906 em 01/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho Secretário Geral.

Cade autoriza aquisição
da Confibra pela Eternit

A

Eternit anunciou
que obteve ontem,
a aprovação, sem
restrições, da Superintendência Geral do Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) da aquisição da Confibra, empresa
fabricante de telhas de fibrocimento, cujo contrato
de compra foi firmado em
janeiro deste ano, no valor
de R$ 110 milhões. A expectativa é que a operação
da Confibra seja incorporada ao Grupo Eternit a partir de 1º de agosto.
Com a compra, a Eternit
pretende fortalecer a sua
participação no Estado de
São Paulo, onde, até o momento, não possuía unidade
produtiva destinada às telhas de fibrocimento.
“A aquisição está alinhada
à nossa estratégia de crescimento e consolidação setorial, proporcionando elevação imediata da capacidade
instalada e da participação
de mercado, sem provocar

excedente de produção na
indústria”, destaca Luís Augusto Barbosa, presidente
da Eternit.
Localizado em Hortolândia, no interior de São Paulo, e atuando no mercado de
telhas de fibrocimento desde
1973, o ativo adquirido pela
Eternit possui capacidade de
produção de 168 mil toneladas por ano, o que representará um aumento de cerca de
20% na capacidade instalada
de produção de telhas de fibrocimento da companhia.
Já a Eternit, fundada há
mais de 80 anos, conta com
cerca de 1.500 colaboradores e unidades de produção
em seis estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná,
Goiás, Bahia e Amazonas),
além de 20 mil revendedores com presença em todo o
território nacional. As ações
da companhia são cotadas
desde 1948 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e,
desde 2006, fazem parte do
Novo Mercado.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30
NIRE - 33 30014041-7
DIVIDENDO
Comunicamos aos senhores acionistas, que se encontra a disposição
o DIVIDENDO autorizado pela Reunião de Diretoria da INDUSTRIA
GRANFINO S/A, em 20.05.2022, no montante de R$ 73,45 a ser distribuído
por cada ação ordinária e/ou preferencial possuída. Os interessados
deverão previamente entrar em contato com o nosso Setor de Ações para
os entendimentos necessários a partir do 01.07.2022,diariamente,exceto
aos sábados e domingos, nos horários de 09:00 as 11:00 horas e de 13:30
as 16:00 horas, na sede da empresa situada na Rua Oscar Soares,1525
– Califórnia Nova Iguaçu - RJ, Os procuradores dos Acionistas deverão
apresentar-se munidos de procuração, com poderes para tal representação,
no endereço e horários acima, Rio de Janeiro 20.05.2022. A DIRETORA
PRESIDENTE DO CONSELHO – Sra. Silvia Maria Soares Coelho Lantimant.

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS
ITAORNA, JERIBÁ E BERTIOGA – LOTE 01
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Atendendo a determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar
os(as) Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia
Geral Ordinária do LOTE 01 dos edifícios ITAORNA, JERIBÁ, BERTIOGA,
que será realizada no próximo dia 13 de Julho de 2022 – quarta-feira, no
salão do Condomínio Bertioga, às 19:30 horas em primeira convocação
com o “quorum” legal, ou às 20:00 horas em segunda e última convocação
com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre
os seguintes assuntos constantes da ordem do dia”: 1) Aprovação das
contas referentes ao exercício findo – 07/2021 a 06/2022; 2) Aprovação
de orçamento para o próximo exercício - 2022/2023; 3) Eleição de
Síndico, fixando-lhe sua remuneração; 4) Eleição dos membros
efetivos e suplentes do Conselho Consultivo; e 5) Assuntos gerais.
Para votação na assembleia, o condômino deverá estar quite com
as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no
condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 1.335
III, do Código Civil). O representante de condômino deverá estar
munido de procuração outorgada com observância das normas legais,
inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do Código
Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado de modo
eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado
para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima de
48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a indicação
do endereço eletrônico ou do procedimento necessário para aferição
de sua autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada sua
eventual verificação no ato da assembleia.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2022.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

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

COMARCA DE ANGRA DOS REIS-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE e INTIMAÇÃO
à CASA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, na pessoa de seu
representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos
autos da Ação Sumária (Processo nº 0001716-24.2018.8.19.0003)
proposta por CONDOMÍNIO PORTO MARINA BRACUHY contra
CASA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, na forma abaixo: A DRA.
ANDRÉA MAURO DA GAMA LOBO D’EÇA DE OLIVEIRA, Juíza de
Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados,
que nos dias 18.07.2022 e 22.07.2022, às 13:00 horas, no Átrio
do Fórum, à Avenida Reis Magos, s/nº, Centro, Angra dos Reis,
RJ, e simultaneamente através do site de leilões online: www.
portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES
PORTELLA, inscrito na JUCERJA sob o nº 055, será apregoado e
vendido o Apartamento 17-A do Bloco 05, do edifício Porto Bracuhy,
no lote de nº 02, Loteamento Porto Bracuhy, Angra dos Reis,
RJ.- Avaliação: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).- O
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima,
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

