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O FIM DO SONO: A ÚLTIMA
FRONTEIRA DO CAPITAL
Tendo encontrado uma cura para o sono, terá
dominado a vida humana por completo.
Por Jelson Oliveira, página 2
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RÚSSIA PASSA BEM
SEM O SWIFT

Sistema internacional financeiro
era usado apenas por ‘ser conveniente’.
Por Marcos de Oliveira, página 3

DÊ-ME OS FATOS
Confusões comuns que
ocorrem entre os
procedimentos civil e trabalhista.
Por Mônica Gusmão, página 4

Senado tem 5
projetos que
reduzem IR
sobre salários

Diesel: mais de 5% de alta na
primeira quinzena de julho

Petróleo começa
semana subindo
e recupera parte
das perdas

Sem reajuste da tabela de Imposto de Renda desde 2015, brasileiros que ganham 1,5 salário mínimo, atualmente isentos do IR,
terão que pagar imposto no ano
que vem, como mostrou o Monitor Mercantil. Há no Senado cinco propostas com o objetivo de
atualizar a tabela do Imposto de
Renda Pessoa Física e aumentar a
faixa de isenção, informa a Agência Senado.
São eles: PLS 46/2018, do senador Lasier Martins (Podemos-RS); PLP 125/2019, do senador
Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); PL 2.988∕2019, do senador
Jorge Kajuru (Podemos-GO);
PL 999/2022, do senador Fabiano Contarato (PT-ES); e PL
1.198/2022, do senador Alvaro
Dias (Podemos-PR).
O valor do salário mínimo previsto para 2023 é de R$ 1.294.
Dessa forma, quem tiver emprego com carteira e ganhar acima de
R$ 1.941 (1,5 mínimo) descontará
imposto na fonte.

Norte liderou com R$ 8,10 no comum e R$ 8,22 no S-10

Os preços do petróleo subiram
nesta segunda-feira, recuperando algumas das perdas da semana passada. O contrato do tipo
West Texas Intermediate (WTI)
para entrega em agosto subiu US$
5,01, ou 5,1%, para fechar em US$
102,60 o barril na Bolsa Mercantil
de Nova York.
O contrato de petróleo Brent
para entrega em setembro subiu
US$ 5,11, ou quase os mesmos
5,1%, para fechar a US$ 106,27
o barril na London ICE Futures
Exchange.
O rali veio após a liquidação do
petróleo recentemente, impulsionada pela ansiedade de que o crescimento econômico nos Estados
Unidos e em outras economias
avançadas esteja desacelerando ou
mesmo contraindo, prejudicando
a demanda por energia, explica a
agência de notícias Xinhua.
Na semana que terminou na
sexta-feira, o padrão de petróleo dos EUA caiu 6,9%, enquanto o Brent caiu 5,5%, com
base nos contratos do primeiro
mês.
O recuo do dólar ajudou a impulsionar o petróleo. O índice do
dólar, que mede o dólar em relação aos seis principais pares, caiu
0,64%, para US$ 107,3660, no
final do pregão desta segunda-feira, após uma queda de 0,44%
na sessão anterior. Historicamente, o preço do petróleo está inversamente relacionado ao preço do
dólar.

Moscou multa
Google em
US$ 350 mi por
conteúdo proibido
Um tribunal de Moscou multou a
Google LLC em 21,077 bilhões de
rublos (cerca de US$ 350 milhões)
por se recusar a remover conteúdo
proibido na Rússia. A multa administrativa equivale a um décimo da
receita do Google e suas empresas
afiliadas registradas nas autoridades
fiscais russas. Cabe recurso.
O YouTube, de propriedade
do Google, “contribui deliberadamente para a distribuição de
informações não confiáveis sobre
o progresso da operação militar
especial [russa] na Ucrânia; materiais que promovem visões extremistas e a ideologia de organizações terroristas”, disse, no mês
passado, um site do corpo diretivo
das telecomunicações russas, Roskomnadzor.
Em dezembro, um tribunal
de Moscou multou pela primeira
vez o Google em 7,2 bilhões de
rublos (cerca de US$ 120 milhões)
por não remover informações
proibidas.
Além disso, a gigante americana foi multada em 15 milhões
de rublos (cerca de US$ 250 mil)
no mês passado por sua repetida
recusa em armazenar dados pessoais de usuários russos em servidores domésticos russos.

O

preço do litro do diesel comum aumentou
5,39% nas bombas de
abastecimento do país, se comparado ao fechamento de junho, e
encerrou o período com o preço
médio de R$ 7,82. Já o tipo S-10,
comercializado a R$ 7,93, aumentou 5,34% para os motoristas brasileiros. Os dados são do último
levantamento do Índice de Preços
Ticket Log (IPTL), referentes à
primeira quinzena de julho.
Na análise regional, o Norte
se destacou com as médias mais
altas do país para os dois tipos
de diesel. O comum na região
fechou o período em R$ 8,10,
com acréscimo de 5,21%; e o tipo S-10 foi comercializado a R$
8,22, com alta de 5,54%. Assim
como em junho, as médias mais
baixas foram registradas nos
postos de abastecimento do Sul,
a R$ 7,41 o comum e R$ 7,51 o
S-10, ambos com acréscimo de
5,66% no preço.
Nos destaques por estado, Roraima comercializou o diesel comum mais caro do país, a R$ 8,50,
e com o maior aumento em relação ao mês anterior (8,59%). A
média mais baixa para esse combustível foi identificada no Rio
Grande do Sul, a R$ 7,40, mesmo com acréscimo de 6,34%. Já
o diesel S-10 mais caro de todo

o território nacional foi registrado nas bombas de abastecimento
do Amapá, a R$ 8,61, com alta
de 5,34%, em relação a junho. O
preço mais baixo para esse tipo de
diesel foi identificado nos postos
de Santa Catarina, a R$ 7,49, com
acréscimo de 5,18%.
Já dados da plataforma Fretebras indicam aumentos no volume de fretes do arroz e do feijão,
que são os principais alimentos
que compõem a cesta básica dos
brasileiros. No caso do arroz, o
crescimento no número de cargas transportadas é de 69%, na
comparação entre maio de 2021
e o mesmo mês de 2022. Já os
fretes do feijão aumentaram
6% no mesmo período. Segundo o estudo, esse movimento
revela que transportadores desses grãos estão apostando mais
na digitalização dos fretes para
conter os custos, mediante as
constantes altas do diesel.
A contratação de caminhoneiros autônomos por meio de
plataformas digitais, como da
Fretebras, tem ajudado as transportadoras a amenizar os altos
custos com transporte, chegando à economia de 20% a 30%,
quando comparado com o transporte feito com frota própria.
O uso de plataformas ajuda as
empresas a realizar um número

maior de fretes, com mais rentabilidade e eficiência.
Segundo levantamento feito
pela Fretebras em sua base de
dados, o estado de origem com
mais fretes de arroz é o Rio
Grande do Sul, com representatividade de 61%. Os fretes de
feijão têm maior origem de Mato
Grosso, com 31%. Já o estado de
São Paulo é o maior destino das
cargas dos dois grãos, com representatividade de 19% no arroz e
13% referente ao feijão. Os valores
dos fretes também tiveram alta, na
comparação anual (maio de 2021
ante maio de 2022), de acordo com
o Índice Fretebras do Preço do
Frete (IFPF). Os preços por quilômetro por eixo rodado dos carregamentos de arroz tiveram alta de
8,11%, passando de R$ 0,90 para
R$ 0,98. Os valores dos fretes do
feijão subiram 13,02%, passando
de R$ 0,81 para R$ 0,91.
Nesta última sexta feira (15) a
gasolina fechou a +8,24% e o diesel a +35,20% em relação ao PP
I (Preço de Paridade de Importação). Segundo o link Soberano
Brasil, é preciso que a sociedade
brasileira cobre uma redução dos
preços da Petrobras imediata.
“Estamos pagando uma conta
absurda indevida. Os importadores mentem quando dizem que os
preços estão abaixo do PPI.”

IGP-10: alimentos e combustíveis
continuam alavancando inflação

O

Índice Geral de Preços
– 10 (IGP-10) subiu
0,60% em julho. No mês
anterior, o índice havia registrado
aumento de 0,74%. Com esse resultado, o índice acumula alta de
9,18% no ano e de 10,87% em 12
meses. Em julho de 2021, o índice
subira 0,18% no mês e acumulava
elevação de 34,61% em 12 meses.
“A inflação ao produtor avançou sob influência dos preços dos
alimentos e dos combustíveis. Entre os alimentos, o leite industrializado foi o destaque registrando
alta de 16,30%. Já entre os combustíveis, o destaque foi do diesel
com alta de 10,91%. A aceleração
do IPA não foi mais intensa dada a
queda dos preços de commodities
importantes. Minério de ferro (de
-2,86% para -5,93%), milho (de
-0,31 para -3,31%) e algodão (de
6,32% para -9,15%) registraram
recuos em suas cotações diante
do risco de recessão global. Já no

IPC, gasolina (-1,49%) e energia
(-1,45%) refletem parcialmente a
redução do ICMS em seus números, o que favoreceu a desaceleração observada na taxa de variação
do IPC”, afirma André Braz, coordenador dos Índices de Preços.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 0,57% em
julho. No mês anterior, o índice
havia registrado taxa de 0,47%.
Na análise por estágios de processamento, os preços dos bens finais variaram de 0,01% em junho
para 0,99% em julho. A principal
contribuição para este resultado
partiu do subgrupo alimentos
processados, cuja taxa passou de
-0,25% para 1,52%. O índice relativo a bens finais (ex), que exclui
os subgrupos alimentos in natura
e combustíveis para o consumo,
subiu 1,18% em julho. No mês
anterior, a taxa foi de 0,57%.
A taxa do grupo bens intermediários passou de 1,57% em junho

para 1,59% em julho. A principal
contribuição para este movimento
partiu do subgrupo combustíveis
e lubrificantes para a produção,
cuja taxa passou de 7,81% para
9,07%. O índice de bens intermediários (ex), obtido após a exclusão do subgrupo combustíveis
e lubrificantes para a produção,
caiu 0,03% em julho, após variar
0,30% no mês anterior.
O índice do grupo matérias-primas brutas passou de -0,29%
em junho para -0,91% em julho.
As principais contribuições para o
recuo da taxa partiram dos seguintes itens: minério de ferro (-2,86%
para -5,93%), algodão em caroço
(6,32% para -9,15%) e cana-de-açúcar (2,32% para -0,93%). Em
sentido ascendente, os movimentos mais relevantes ocorreram nos
seguintes itens: bovinos (-3,44%
para 2,13%), mandioca/aipim
(-7,13% para 6,35%) e suínos
(-7,91% para 15,99%).

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3675
R$ 5,6070
R$ 5,5203
R$ 0,8064
R$ 295,26

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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O fim do sono: a última fronteira do capital
Por Jelson Oliveira

E

m minha última
viagem à Argentina fiquei sabendo
de uma devoção curiosa do
Papa Francisco: deitado sobre o altar de sua primeira
paróquia, no distrito de São
Miguel, descansava tranquilamente uma pequena escultura de São José Dormindo.
A imagem é simples e quase
despudorada. Poucas vezes
se viu um santo assim, em
situação tão corriqueira e
despretensiosa, sem a pompa dos grandes gestos e suas entranhas de salvação.
O pai adotivo de Jesus,
ali, deitado, sintetiza a passagem bíblica do primeiro capítulo do Evangelho
de Mateus (21-24), na qual
se lê que o mensageiro de
Deus se manifestou a José
em sonho, dando a notícia
de que sua esposa estava
grávida do Salvador. Uma
vez acordado, José cumpriu
o que lhe ordenara o anjo,
recebendo Maria como esposa.
A história não é apenas
curiosa, mas traduz a função sagrada do sono: segundo a tradição religiosa
que remete também a outros personagens bíblicos,
dormir é acessar o mistério
e, por meio do sonho, compreender melhor o que se
deve fazer acordado. Poder-se-ia dizer que, embora por
outras vias, é essa também a

função atribuída à atividade
onírica por Freud e, antes
dele, por Schopenhauer e
mesmo Nietzsche: acessar
aspectos desconhecidos da
nossa vida.
Na mesma viagem em
que conheci a devoção
do Papa, estava, por mero acaso, lendo o livro do
professor norte-americano
Jonathan Crary, cujo título
é 24/7: capitalismo tardio e os
fins do sono (2013). O autor
faz um diagnóstico contundente sobre os esforços
do atual regime socioeconômico para dominar o
último reduto não controlado de nossas vidas, sobre
o qual até agora tem sido
impossível impor as regras
da exploração que se estendeu, ademais, a todos
os outros setores da nossa
vida pública e privada.
Para Crary isso está com
os dias contados, levando-se em conta os esforços
da tecnologia, da farmacologia, da genética e até
mesmo das ciências cognitivas para dominar e aproveitar o tempo considerado
perdido que nós passamos
dormindo.
Tal estratégia passa pelos estudos para criar um
soldado que não durma
para as guerras que virão, o
desenvolvimento de substâncias neuroquímicas, terapias genéticas e estimulação magnética transcranial,
com o fim de eliminar a

necessidade orgânica do
sono.
O soldado sem sono é o
primeiro passo, obviamente, para a construção de
um trabalhador sem sono
e, sobretudo, de um consumidor sem sono, capaz de
comprar de forma compulsiva, aproveitando a disponibilidade 24/7 (24 horas
por dia, sete dias por semana) das estruturas tecnológicas do comércio online.
A coisa vai tão longe
que a luta contra o sono
chegou a incluir o projeto
de um consórcio russo-europeu de criação de
grandes espelhos capazes
de iluminar zonas escuras
do planeta por meio do redirecionamento da luz solar sobre cidades inteiras,
cujos habitantes poderiam,
afinal, usufruir do prazer
de nunca mais dormir, ou
melhor, de nunca mais terem seu sono submetido à
lógica cósmica que tem regulado os ritmos fisiológicos e geoquímicos do planeta. Para alívio de todos,
ao que parece, essa insanidade não saiu do papel. Em
outra ponta, se até agora as
pesquisas farmacológicas
se empenharam em criar
drogas para o sono, agora
elas se dirigem, ao inverso,
à invenção de drogas que
nos cure dele.
Ficar sem dormir, todos
sabemos, pode ser uma
tortura sufocante, e muitas

práticas militares incluem
essa sevícia como programa
de tratamento de prisioneiros. Sem dormir, vivemos
em um estado constante de
desamparo e, consequentemente, de submissão, agravado pela exaustão e pela
privação sensorial que ela
produz.

Tendo encontrado
uma cura
para o sono,
terá dominado
a vida humana
Byung-Chul Han já problematizou essa questão ao
se referir à nossa como uma
sociedade do desempenho
e, consequentemente, do
cansaço. Ora, para mais
desempenho precisamos
controlar o que tem se considerado como um estado
ordinário da consciência,
capaz de realizar a higiene da mente e restaurar as
forças vitais. Como atividade relaxante, nosso sono
foi, até agora, controlado
pela natureza, e é precisamente nesse ponto que as
tecnologias contemporâneas pretendem intervir, na
perspectiva da obtenção de
controle sobre o que é natural, considerado, no geral,
como lento, ineficaz e obsoleto.
Como em outros casos, também aqui, a ideia é
comparar o corpo humano

à lógica da máquina, que
trabalha
incessantemente – leia-se, sem dormir. O
desempenho da máquina,
como paradigma produtivo,
levaria o capitalismo até a
sua última fronteira, portanto: tornar útil o nosso tempo dormido; acordar, afinal,
São José e mandá-lo logo às
suas oficinas de carpintaria
e afazeres de pai de família.
Afinal, seu sucesso depende
apenas dele mesmo.
O problema é que, acordado, José não sonha e
jamais teria entendido a
mensagem de Deus. Sem
dormir, está privado da
experiência relaxante que
torna o mundo suportável e compreensível. Em
estado de disponibilidade
absoluta, ele perde o que
lhe é mais próprio e passa
a viver o tempo da necessidade ininterrupta, nunca
satisfeita e, portanto, sempre fracassada. A frustração é a filha mais velha do
cansaço que leva à indiferença e facilita processos
de dominação.
Se, dormindo, nos livramos do “atoleiro de carências simuladas” a que o
capitalismo nos empurra,
acordados estamos disponíveis para a lógica das
práticas panópticas que
organizam nossa vida na
transparência e na visibilidade total. Tendo encontrado uma cura para o sono, o
capitalismo terá dominado

a vida humana por completo, na medida em que controla integralmente o seu
tempo – até o extremo de
nos ter curado dele.
Resta saber: para quê?
Queremos viver mais para
aproveitar mais a vida, no
sentido de recheá-la com
maior quantidade de experiências fugazes e sem
qualidade. Valeria a pena ficar acordado para viver em
frente aos nossos dispositivos tecnológicos, que são,
na verdade, máquinas de esgotamento da vida e, pior,
“máquinas de influência”,
para retomar um conceito
de Crary?
Se o sono, afinal, nos ajuda a esquecer o peso da vida e o mal radical que nos
rodeia, talvez permanecendo acordados alcançaremos
o estágio do niilismo final,
no qual a vida não terá sentido algum, posto que seu
sentimento máximo será
a frustração e o vazio do
horizonte sobre o qual ela
cambaleia, sonâmbula.
O Papa, afinal, tem razão:
São José Dormindo, ajude-nos a dormir mais e mais
tranquilos sobre o altar da
existência e faz-nos sonhar
com divindades. Amém,
boa noite!
Jelson Oliveira é filósofo, professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná
(PUCPR).

Construção de hospitais e escolas avança no país
Por Sylvio Pinheiro

A

s consecutivas altas da Selic (taxa
básica de juros da
economia brasileira) acertaram em cheio a construção
civil, em especial o segmento imobiliário, pois os aumentos travaram os lançamentos. Ao mesmo tempo,
observo com muita atenção
o avanço de dois mercados: hospitais e escolas. Na
G+P, eles já representam
um crescimento de 70%
nos nossos contratos. E a
expectativa até dezembro
é que esse percentual seja
ainda maior. Para entender
essa dinâmica, é preciso separar os segmentos.
Sobre a construção imo-

biliária, apesar de os juros
do financiamento não terem sido reajustados para
o consumidor, eles aumentaram para as construtoras
e incorporadoras que necessitam de empréstimos,
seja para fazer composição
de caixa ou mesmo para financiar a produção. Com o
dinheiro mais caro, a conta
não fechou, e muitos lançamentos não foram feitos.
Além disso, a inflação dos
insumos puxada pelo câmbio, depois pelo petróleo e
pelas commodities também
foi responsável por desequilibrar os orçamentos, fazendo com que a viabilidade das construções ficasse
defasada. Os projetos então
voltaram para a prancheta.
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Enfim, temos uma sucessão
de fatores que contribuíram
para que o segmento imobiliário desse uma travada.

Disputa por
leitos e aquisição
de redes de
ensino motivam
demanda
Esses reflexos da Selic e
do aumento dos insumos
não atingiram os ramos de
hospitais e escolas. Pelo
contrário, são setores que
estão muito aquecidos no
mercado nacional. No caso do hospitalar, há uma
disputa acirrada pelo aumento de leitos com grandes redes se organizando

para ampliar a oferta em
todo país, o que deu certo
gás para a construção civil. O mesmo movimento
acontece com as escolas:
determinadas redes fizeram grandes aquisições,
fomentando o mercado de
reformas para ampliação e
consolidação desses espaços. São conglomerados
de ensino que estão se formando.
E essas obras, claro, geram empregos tanto nos escritórios quanto no canteiro
de obras. Vale lembrar que
a construção civil é um termômetro muito importante
para a nossa economia. Para se ter ideia, o setor gerou
35.445 novos postos de trabalho com carteira assinada
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em todo o Brasil em maio,
segundo dados do Novo
Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Este foi o melhor
desempenho registrado desde fevereiro de 2022, quando foram criados 39.200
novos empregos. De acordo
com a economista da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), Ieda
Vasconcelos, nos primeiros
cinco meses do ano o setor
gerou 155.507 novos postos
de trabalho.
Portanto, a construção
civil é uma grande motivadora do país e não pode
parar. Temos um ano atípico com eleições e Copa do
Mundo, eventos que costumam alterar o cronograma

do setor imobiliário. Para
somar há inflação global,
uma guerra que mexe com
boa parte do fornecimento enérgico do mundo,
algumas instabilidades de
produção que ainda são
reflexos da pandemia e uma
possível recessão mapeada
nos EUA. Tudo isso aumenta o desafio e faz com
que investidores, incorporadores e público consumidor
tenham que ter muita criatividade, muito controle dos
custos e projetos e muita responsabilidade para
manter o setor saudável
para passar por esse período melhor do que entrou.
Sylvio Pinheiro é diretor
da G+P Soluções.
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Rússia passa
bem sem o Swift

A

Rússia sobreviveu à exclusão do sistema internacional de mensagens financeiras Swift – e passa bem,
obrigado. É o que garante o assessor presidencial russo
Maxim Oreshkin: “É muito simples em relação ao Swift:
faremos para que não haja necessidade. Esta é, na verdade, a tarefa-chave no momento, como já mencionei.
Estamos nos concentrando em maximizar a conveniência
para a atividade econômica estrangeira”, disse Oreshkin.
O relato foi feita à agência Tass e replicado pelo boletim diário da EIR. Oreshkin acrescentou: “O mundo
inteiro era refém do sistema financeiro ocidental porque
todos se acostumaram com isso; era conveniente para
todos. Está fundamentalmente claro por que a Rússia e a
China estão usando dólares ou euros; apenas por hábito.
Agora, o [volume de negócios] em iuan está subindo, o
volume de negócios do rublo está subindo”, disse Oreshkin. “Vamos projetar esses mecanismos que simplificarão
ainda mais o processo.”
O Banco Central da Rússia se prepara para reduzir novamente as taxas de juros em sua reunião de 22 de julho.
O BC russo diminuiu a taxa básica de 11% para 9,5% ao
ano em 10 de junho. Quase 3 pontos percentuais menor
que a Selic, sendo que o brasil não está sofrendo boicote.

Perdas extremas
Os danos causados por eventos climáticos extremos
custaram à Alemanha € 145 bilhões de euros (cerca de R$
800 bilhões) desde 2000, de acordo com um estudo publicado pelo Ministério de Assuntos Econômicos e Ação
Climática (BMWK).
A maior parte dos danos, no valor de € 80 bilhões,
ocorreu nos últimos quatro anos, segundo o estudo. Desastres relacionados a inundações em julho de 2021, que
destruíram aldeias inteiras e mataram 186 pessoas, representaram metade das perdas.

Liberdade
Em novembro de 2009, a Assembleia Geral da ONU
declarou 18 de julho, aniversário do grande líder sul-africano, como o Dia Internacional de Nelson Mandela em
reconhecimento às contribuições do ex-presidente sulafricano para a paz e a liberdade.

Rápidas
Fica em cartaz, até 7 de setembro, a exposição A afirmação modernista – A paisagem e o popular na Coleção Banerj, no
Museu do Ingá (Rua Presidente Pedreira, 78, Ingá, Niterói
– RJ), de quarta a sábado, das 12h às 17h. A curadoria é
de Marcus de Lontra Costa e Viviane Matesco *** Em
comemoração ao Dia do Amigo, nesta quarta-feira a
Legião da Boa Vontade (LBV) convida a população para
fazer doações de alimentos não perecíveis e assim fortalecer suas ações de combate à fome. Os itens de maior
necessidade são arroz, feijão, óleo, leite e café. No Rio de
Janeiro, as doações devem ser entregues no centro situado
na Av. Dom Hélder Câmara *** O Expo Center Norte
(SP) recebe, desta terça até sexta, a Fipan 2022. Dentre os
350 expositores, a Sésamo Real representará o gergelim,
destacando o cultivo orgânico *** Para celebrar o legado
de Sérgio Ricardo, que faria 90 anos em 2022, está sendo
apresentado o Memória Viva! Sérgio Ricardo 90 anos. O
projeto chega aos cinemas Estação Net Rio e Botafogo
nesta terça e vai até 27 de setembro com mostra cinematográfica, show, performances e instalações.

Brasil ocupa a 9ª posição no ranking da produção mundial

O

Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) lançou, na semana
passada, a décima quinta
edição da série Cadernos do
Cade com estudo sobre o
mercado de indústria siderúrgica. O Cade disse que
o objetivo da publicação é
analisar os processos de ato
de concentração e condutas
anticompetitivas julgados
pela autarquia que envolvem o setor de siderurgia,
cuja importância para a
economia mundial é extremamente relevante.
Em 2020, a indústria
siderúrgica mundial produziu cerca de 1,88 bilhão
de toneladas de aço bruto.

Esse número é 31% superior ao que foi produzido
em 2010, o que revela o
quanto o setor cresceu ao
longo da última década.
No Brasil, foram 31,4 milhões de toneladas de aço
bruto produzidos, levando
o país a ocupar a 9ª posição no ranking da produção mundial.
O estudo é dividido em
quatro capítulos e apresenta, entre outras questões,
informações sobre processo produtivo, dados de
produção, consumo e comércio exterior em relação
à siderurgia. A publicação
também traz as principais
análises de casos de atos
de concentração e condu-

tas anticompetitivas, com
exames sobre probabilidade de exercício de poder
de mercado em cada caso,
abrangendo tópicos como
barreiras à entrada, rivalidade, eficiência, além dos remédios impostos pelo Cade, quando existentes, nas
decisões estudadas.
Atualmente, o setor responde por US$ 2,5 trilhões
em produtos vendidos e
por US$ 500 bilhões em
valor adicionado, de acordo
com um estudo desenvolvido pela Oxford Economics
e divulgado pela Worldsteel
Association. Ainda segundo esse estudo, a indústria
siderúrgica emprega mais
de 40 milhões de pessoas

no mundo, entre trabalhos
diretos e indiretos.
Lançada em 2014, a série de estudos “Cadernos
do Cade” é produzida pelo
Departamento de Estudos
Econômicos da autarquia e
tem como objetivo consolidar, sistematizar e divulgar
a jurisprudência do Cade
relativa a um mercado específico, considerando seus
aspectos econômicos e concorrenciais.
Na prática, o estudo alinha o Cade à sua missão institucional de contribuir com
a geração de conhecimento
técnico e prático, bem com
a produção acadêmica em
assuntos relacionados à defesa da concorrência.

Petroleiros cobram novo posicionamento
da Petrobras sobre acordo coletivo

A

Federação
Única dos Petroleiros
(FUP) e seus sindicatos realizaram nesta
segunda-feira, um ato unificado contra a privatização
da Refinaria Gabriel Passos
(Regap), em Betim (MG),
que está sendo vendida pela
Petrobras. O ato nacional,
realizado no gramado da
Regap, foi feito de forma
unificada com a Federação
Nacional dos Petroleiros
(FNP), contou com a participação dos coordenadores
das federações, que representam os 18 sindicatos de
petroleiros no Brasil.
Segundo a FUP, a refinaria foi vendida a preço
de banana e sem qualquer
transparência. A federação
terá uma nova rodada de
negociação com a Petrobras nesta terça-feira (19).
Em resposta à cobrança
da FUP de retomada das

negociações do Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT), a gerência de Recursos Humanos da Petrobras agendou reunião, no
Rio de Janeiro. A reunião
será presencial e com participação da Transpetro,
da PBIO, da TBG e da
Termobahia.
Em documento enviado
à Petrobras na semana passada, a FUP cobrou “uma
proposta digna de Acordo Coletivo, que atenda as
principais reivindicações da
categoria”. A primeira contraproposta apresentada pela empresa foi rejeitada por
unanimidade pelas assembleias da categoria.
Deyvid Bacelar, coordenador geral da FUP, alertou
para os impactos da venda
das refinarias da Petrobras,
e, particularmente, da Regap, que produz 66% da gasolina, 52% do diesel con-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Rodoviários Empregados nas Empresas de Produtos
Perigosos do Estado do Rio Janeiro e Municípios – Sindtanque-Rio,
localizado na rua Francisco Portela,s/n – Lote 35 – Quadra 62 – Cep 25055210 – Jardim Gramacho – Duque de Caxias/RJ– CNPJ 00.791.874/0001-04
– Código Sindical 008.124.87248-0, na forma dos seus estatutos e legislação vigente, na pessoa do seu presidente Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro,
vem convocar os associados e demais membros da categoria representada
interessados para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
21 de julho do corrente ano, na sede do sindicato, ás 11:00 da manhã presentes para deliberar a seguinte pauta. 1) Comunicar o falecimento do Diretor Tesoureiro Assis Estevam da Silva; 2) Prover a substituição do Diretor
Tesoureiro falecido, passando ao cargo o vice-presidente Ronaldo Magalhães Cabral. Duque de Caxias, 18 de Julho de 2022.
Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro
Presidente do Sindtanque-rio
SENDAS S/A
CNPJ 31.911.548/0001-17 / NIRE Nº33300132643
CONVOCAÇÃO. Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em
AGO/E, a realizar-se no próximo dia 29/07/2022, às 10 horas,em sua sede
social, na Rua Maria Soares Sendas nº 111 - Loja 525, Centro, São João de
Meriti - RJ, afim de deliberar sobre as seguintes matérias: 1- Em Assembleia
Geral Ordinária (AGO): a) Examinar e deliberar sobre os relatórios e contas
dos administradores e Demonstrações Contábeis da Companhia, referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação dos lucros líquidos e distribuição de dividendos relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; c) Eleição da Diretoria e fixação dos seus honorários; e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. 2 - Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE): a) Aumentar o capital social da Companhia mediante capitalização de reservas; b) Alterar o Estatuto Social da Companhia para: Incluir atividade imobiliária em seu objeto
social; alterar o prazo do mandato da Diretoria; inserir regras sobre representação da Companhia e outorga de procurações para representação da Companhia; criação de reservas estatutárias. e C) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para incorporar as alterações, após aprovadas.
São João de Meriti, 14/07/2022. Arthur Antonio Sendas Filho - Presidente.

sumidos em Minas Gerais,
e é responsável por 7% do
refino nacional.
Além da mobilização em
Minas Gerais, houve atos
contra a venda da Regap
em diversas bases da FUP,
como na Refinaria Lubrificantes e Derivados (Lubnor), no Ceará, na Refinaria
Abreu e Lima (Rnest), em
Pernambuco, na Refinaria de Capuava, em Mauá/
SP, na Refinaria Duque de
Caxias (Reduc), na Baixada
Fluminense (RJ), na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul,
entre outras.
Escolha política
O coordenador do Sindipetro MG, Alexande Finamori, lembrou “que não
tem debate técnico sobre a
privatização da Petrobras, é
uma escolha política”, des-

tacando que a privatização
vai deixar os combustíveis
ainda mais caros, como
aconteceu com a refinaria
da Bahia, a Rlam, após a
privatização.
Os trabalhadores do Sistema Petrobras estão em
estado de greve e aprovaram parar suas atividades
por tempo indeterminado, a qualquer momento,
a partir de indicação da
FUP, caso o governo Bolsonaro leve adiante sua
intenção de apresentar ao
Congresso Nacional proposta de privatização da
Petrobras. “A FUP vem
alertando que, se o governo e o Congresso Nacional derem andamento
a qualquer proposta de
privatização da Petrobras,
o país enfrentará a maior
greve da história”, afirmou o coordenador da
FUP, Deyvid Bacelar.

BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ: 31.597.552/0001-52
Edital de Convocação: Assembleia Geral Extraordinária. Ficam
convidados os Senhores Acionistas a comparecerem em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede social, sito a Avenida
Presidente Vargas, 463 - 13º andar - centro RJ, no dia 29 de Julho de
2022 as 10 horas, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
1) Rerratificação dos atos ocorridos na AGO de 29.04.2022; 2) Aumento
do capital social, com aproveitamento de Reservas de Lucros apurados no
Balanço de 31.12.2021. Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2022 - A Diretoria.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C/C COBRANÇA, movida por ESPÓLIO DE MANUEL DOS
PASSOS CARVALHO, em face de JOÃO DA SILVA LACERDA, processo nº 0010565-80.2017.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias,
a todos os interessados especialmente a JOÃO DA SILVA LACERDA, que em 27/7/22, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso
II do CPC, não havendo licitantes no dia 29/7/22, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o automóvel descrito e avaliado pela tabela FIPE
às fls. 365/367: Veículo Citroen. Modelo C3 Aircross GLX 1.6
Flex- ano 2010/2011. Gasolina – Renavam 281664064. Placa
KYF6840 RJ, em 27/1/22, por R$ 34.916,00. Condições Gerais
da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3%
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este,
outro na integra estará afixado no local de costume e na sede
do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 22/6/22. Eu, Bianca Orosco
Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.
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Dê-me os fatos

Q

uando alguém vai a juízo por meio de um processo,
o que quer do Judiciário é que lhe dê, devolva, indenize ou mantenha na sua posse um bem da vida. Esse bem da vida pode ser qualquer coisa, ainda que não seja
apreciável em dinheiro, como o nome, a honra, o direito à
convicção política, religiosa, à opção sexual, dentre tantos.
Para que alguém peça ao Judiciário esse bem, deve valer-se de uma ação. Além de alguns requisitos formais que
toda ação deve conter, sob pena de inépcia, a lei exige que
o seu autor dê um valor à sua causa. Não existem causas de
valor inestimável. Toda causa deve ter um valor, ainda que
não tenha conteúdo econômico imediato.
Em alguns casos, o próprio CPC já diz como se calcula o
valor da causa, como é o caso dos aluguéis, das prestações
sucessivas etc. Na maioria dos casos, porém, esse valor é aleatório, difícil de estimar logo de início, e para chegar a um valor
razoável o juiz pode até mesmo se valer de peritos.
O valor da causa deveria ser a soma das expressões econômicas do pedido. Se o autor da ação pede A + B + C, e
cada um desses pedidos vale 10, o valor da causa deveria ser
a soma dos três, isto é, 30. Mas como corre o risco de perder
a ação, ou parte dela, e ter de pagar custas sobre o valor total
dos pedidos, normalmente a parte que ajuíza a ação dá à causa
um valor menor do que aquele que corresponderia à soma das
expressões econômicas do pedido. Isso não está certo, nem
vincula o juiz, que pode, segundo uma avaliação sumária da
pretensão, ajustar o valor da causa a qualquer tempo, ou arbitrar na sentença um outro valor para a condenação.
Diferentemente do CPC, a CLT não exige que o autor da
ação especifique o valor da causa na petição inicial. A omissão do valor da causa na petição inicial não é caso de inépcia ou de indeferimento liminar da ação. A CLT diz, apenas,
que bastam o nome das partes e um resumo dos fatos em
que a ação se funda. Isso bastaria para sepultar a discussão
sobre o ponto porque, como todos sabem, a disciplina do
CPC somente se aplica supletivamente ao processo do trabalho naquilo em que a CLT for omissa e, mesmo assim,
se a disciplina do CPC, ou de outra legislação extravagante,
for compatível com o espírito da CLT. Como a CLT não é
omissa, o CPC deve ser afastado.
Volta e meia se leem por aí, contudo, acórdãos e outros
tipos de julgado aplicando o CPC indiscriminadamente e
extinguindo processos trabalhistas por defeitos da petição
inicial, quando é certo que a petição inicial trabalhista não
exige tantas formalidades. Se, no CPC, o omissão do valor
da causa é motivo de inépcia da petição inicial, tal não se dá
no processo do trabalho. O art.840 da CLT não o exige, e o
juiz poderá fixá-lo antes de iniciar a instrução do processo.
Outra confusão muito comum entre os dois procedimentos – o civil e o trabalhista – dá-se em relação à liquidação dos pedidos. O único tipo de ação trabalhista em que
a lei exige a liquidação prévia dos pedidos é a do procedimento sumaríssimo. Como somente podem tramitar pelo
rito sumaríssimo ações cujo valor da causa é de até 40 salários mínimos, os pedidos têm de ser líquidos desde a petição inicial para que o juiz possa garantir esse procedimento
(CLT, art.852,B, “I”). Se a petição inicial não trouxer pedidos líquidos, poderá ser indeferida de imediato, por inépcia.
O TST tem entendido que após o advento da Lei 13.467/17,
o §1°do art. 840 da CLT passou a exigir que em caso de reclamação escrita o pedido deve ser certo e determinado e com
indicação do autor, designação do juízo, qualificação das partes, exposição dos fatos, data, assinatura do demandante ou de
seu representante legal, mas que não há necessidade de que
os pedidos sejam líquidos, e sim aproximados, contendo uma
“estimativa preliminar do crédito”.
Esse modo de entender leva o intérprete a uma outra encruzilhada: apesar de não se exigir pedido líquido, a estimativa feita pelo autor na petição inicial vincula a pretensão?
Em outras palavras: depois de feita a instrução da causa, o
juiz pode condenar a parte em quantia superior à que ela
mesma estimou na petição inicial ou está obrigado a condenar o vencido até o limite estabelecido pelo autor da ação?
Também aqui o entendimento do TST deve ser considerado. O TST entende que o intérprete deve buscar interpretação intermediária que consagre, ao mesmo tempo, a
desnecessidade de que se ajuíze ação líquida e a intenção do
legislador de que o Judiciário procure dar à parte a maior
indenização possível, a que mais se aproxime do dano efetivo que o autor da ação alega ter sofrido.
Em sendo assim, como a parte não está obrigada a deduzir
pedidos líquidos, mas apenas pedidos estimados, aproximados, o juiz pode, dentro da ideia de assegurar a indenização
que mais se aproxime do prejuízo alegado e provado, condenar até mesmo em valor maior do que o inicialmente estimado
pela parte na petição inicial, exatamente porque o valor estimado pode não ser o valor real do prejuízo, porque a parte não
tinha até o momento do ajuizamento da ação todas as provas
que lhe permitissem estimar valor mais próximo do dano real.
O princípio que informa as Cortes Trabalhistas é o da reparação integral do dano. Os valores indicados nas petições iniciais
trabalhistas são meramente estimativos, deixando-se a apuração
real para a fase de liquidação da sentença. É, de certo modo, a
consagração do conhecido brocardo latino “Da mihi factum, dabo
tibi ius”, isto é, “Dê-me os fatos, e eu te darei o Direito”.

Terça-feira, 19 de julho de 2022 l Monitor Mercantil

Análises de crédito de empresas
crescem 265% no semestre

S

omente em maio foram registradas 6,1
milhões de empresas
com algum problema relacionado à inadimplência
no Brasil. Os números são
do Indicador de Inadimplência das Empresas da
Serasa Experian e revelam
que o endividamento corporativo permanece nos
níveis mais altos dos últimos anos. Como consequência, aumentou também
o cuidado das instituições
que concedem crédito para
evitar prejuízos. De acordo

com um levantamento realizado pela plataforma SaaS
de compliance Kronoos,
no primeiro semestre de
2022 houve um aumento de
265% nos pedidos de análise de crédito das empresas
em relação ao mesmo período do ano passado.
“A comparação apresenta um aumento de quase
três vezes na quantidade de
dossiês desenvolvidos. Este movimento revela uma
intensificação dos cuidados
com o histórico das instituições com as quais os con-

cessores de crédito estão
dispostos a fazer negócios.
A conjuntura econômica
forçou as empresas a diminuírem as margens de risco
e as ferramentas tecnológicas de mineração de dados
estão auxiliando neste objetivo”, diz Alexandre Pegoraro, CEO do Kronoos.
O Associate Director da
boutique de consultoria para o mercado financeiro e
de pagamentos Xsfera, Renato Aragon, ressalta que
o cenário macroeconômico marcado por inflação

crescente, crise econômica,
guerra, taxa de juros Selic em elevação contínua e
perspectiva de crescimento
menor para o PIB, obrigou
as instituições financeiras a
aumentarem a eficiência de
suas operações.
“Neste sentido, reduzir a
probabilidade de prejuízos
causados pela inadimplência através de uma avaliação
bem estruturada no momento da concessão é essencial para garantir a qualidade da carteira de crédito”,
afirma.

SP lidera ranking de estados
que mais vendem pela internet

S

egundo dados do
ME Envia 2022,
relatório realizado
pela plataforma de fretes
Melhor Envio e que oferece um panorama do varejo
eletrônico no país em 2021,
São Paulo teve um volume
de envios cerca de 230%
maior do que Rio de Janeiro
e Minas Gerais combinados, se destacando como o
estado com maior presença
no comércio eletrônico. Foram analisadas mais de 17
milhões de encomendas intermediadas pela empresa.
São Paulo também aparece em primeiro lugar no
número de envios recebidos, acumulando um volume 89% maior do que seus
vizinhos Minas Gerais e Rio
de Janeiro. Em ambos os casos, os estados do Sudeste
se destacam como os locais
que mais recebem e enviam
pedidos, uma relevância já
conhecida do cenário das
compras online no Brasil.
De acordo com o relató-

rio, por unanimidade, moda
foi a categoria mais recebida por todos os estados do
país. Em relação à origem
dos pedidos, alguns estados
se diferenciam. Em Alagoas, Espírito Santo e Piauí
quem domina as vendas
são joias & relógios, Ceará
se destaca por esportes &
saúde, Amapá por beleza &
cuidado pessoal e Acre por
mais categorias.
O comércio eletrônico no país apresentou um
crescimento de 4,3% no
número de pedidos no segundo tri de 2022 em comparação com mesmo período do ano passado, com
um total de 89,6 milhões de
vendas pela internet. Entre
os meses de abril e junho,
o comércio eletrônico teve faturamento de R$ 38,4
bilhões, queda de 3,2% em
relação ao segundo trimestre de 2021. O levantamento foi realizado pela Neotrust e apontou queda no
número de clientes únicos

Edital de convocação CBAS
O Presidente, no uso de suas atribuições regulamentares e estatutárias convoca os membros e associados da Confederação Brasileira da Arte Sambo-CBAS, CNPJ: 12.858.336/0001-79, os quais são: FEDERAÇÃO ESTADUAL DE SAMBO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FASERJ, CNPJ:
12.676.461/0001-68, FEDERACAO DE LUTA OLIMPICA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, CNPJ: 04.425.927/0001-24 e FEDERACAO DE LUTA
OLIMPICA E ASSOCIADAS DO ESTADO DE RONDONIA - FLOAERO, CNPJ:
04.898.022/0001-71, estas aptas a votarem, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19 de agosto de 2022 às 13h00 em primeira
chamada havendo 2/3 do quórum, ou às 14h com qualquer quórum presentes,
na rua Dr. Bulhões, no. 915 - Casa 2 - Apto 201, Bairro Engenho de Dentro,
na cidade do Rio de Janeiro, (RJ), CEP: 20.730-420, a fim de discutirem e
deliberarem a seguinte pauta do dia: a) Deliberação sobre a convalidação do
período compreendido entre 2016 a 2022 b) Deliberação sobre a Prestação
de contas no período compreendido entre 2016 a 2022 c) Deliberação sobre a
Aprovação de contas no período compreendido entre 2016 a 2022 d) Deliberação e Aprovação sobre a alteração Estatutária e Novo Estatuto e) Eleição e
Posse do Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal conforme Novo Estatuto em caso de aprovação f) Deliberação sobre a alteração do endereço da
Sede g) Deliberação e Votação de novos filiados. h) Assuntos Gerais. Tendo
em vista o aumento de casos de COVID-19, de modo excepcional a presente
assembleia se dará de modo presencial e virtual no sítio eletrônico: Meet O
Presente Edital informa que até o dia 29/07/2022, os candidatos deverão registrar as Chapas para as Eleições, junto ao secretário-geral e/ou na secretaria.
Carlos Maia - Presidente da CBAS

no segundo trimestre deste
ano, sendo a primeira redução desde o início da pandemia. Segundo a pesquisa,
de abril a junho de 2022, o
varejo digital contou com
37 milhões de clientes únicos, uma redução de 1,4 milhão se comparado a 2021,
que obteve 38,4 milhões de
consumidores online.
Em relação aos números por região, o levantamento da Neotrust aponta
que o Norte é o principal
destaque brasileiro no segundo trimestre de 2022,
com aumento de 7,4% no
faturamento e um total de
R$ 1,16 bilhão arrecadado.
Em número de pedidos, o
crescimento foi de 14,7%,
totalizando 2,15 milhões de
compras virtuais. O Sudeste, região com o maior faturamento e vendas virtuais
do país, apresentou queda
de 5,1% em receita e teve
uma tímida alta em pedidos,
calculada em 1,7%.
No segundo trimestre

de 2022, as categorias telefonia, eletrodomésticos e
eletrônicos figuram entre os
três segmentos de maior faturamento no e-commerce,
enquanto moda e acessórios, beleza e perfumaria,
e saúde possuem o maior
número de pedidos, respectivamente.
Quanto às formas de pagamento, o cartão de crédito continua absoluto na
preferência. No segundo
trimestre deste ano, 70%
dos pedidos foram pagos
com cartão de crédito, tendo participação de 72,6%
no faturamento. O Pix segue como destaque no varejo digital, no qual representou 11,2% dos pedidos
feitos de abril a junho, com
um total de 4% no faturamento. No primeiro trimestre de 2021 as compras online com Pix representavam
somente 3% dos pedidos
feitos e 1,6% de faturamento, o que demonstra sua rápida expansão.

Rio abriu mais de 168 mil
empresas no semestre

A

penas entre janeiro
e junho deste ano,
foram mais de 168
mil empresas abertas no
estado do Rio de Janeiro.
Com isso, a região só fica
atrás de São Paulo e Minas Gerais, os dois estados
que mais abriram empresas
neste período. Os dados
constam no Painel Mapa de
Empresas, produzido pelo
Ministério da Economia.
No mesmo período, o estado registrou o fechamento
de 64.243 empresas, o que
gera um saldo positivo de
mais de 104 mil novas empresas no primeiro semestre
deste ano no Rio de Janeiro.
O tempo médio para a
abertura de uma empresa no
Rio de Janeiro é de um dia
e sete horas. O estado tem
em torno de 1,75 milhão de

empresas no total e a natureza jurídica responsável pelo
maior número de empresas
fluminenses é a Empresa
Individual, com 1,3 milhão
de empresas. Em todo o país, apenas nos seis primeiros
meses de 2022, foram abertas mais de 2 milhões de empresas. Já o número de empresas extintas entre janeiro e
junho foi de cerca de 830 mil,
o que gerou um saldo positivo de 1,19 milhão de novas
empresas neste período.
Ao todo, o Brasil conta atualmente com mais de 19,61
milhões de empresas ativas. O
estudo mostra que o tempo
médio de abertura de uma nova empresa no Brasil nos seis
primeiros meses de 2022 é de
um dia e 18 horas e o tempo
de registro de empresas é de
um dia e 1 hora.
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Três perguntas: as arenas de
futebol amador da próxima geração

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.

Divulgação Appito

Por Jorge Priori

C

onversamos sobre
a sport-tech Appito com seu CEO,
Rodolphe Timsit, e seu
COO, Alexandre Delepau.
Fundada em 2018, a Appito
recebeu recentemente um
aporte de R$ 27 milhões
para construção de mais
duas arenas esportivas em
São Paulo, onde já possui
um complexo de campos de
futebol society na Vila Leopoldina, Zona Oeste.

O que faz a Appito?
A nossa missão é proporcionar momentos de felicidade e conexão através do
esporte. Nós construímos
arenas da próxima geração,
onde as pessoas podem se
encontrar e jogar futebol e
modalidades ligadas a ele,
como, por exemplo, futevôlei.
No Brasil, o mercado de
futebol amador é gigante,
com mais de 5 mil complexos esportivos, só que a
experiência não é inovada
há muito tempo. Os campos têm mais ou menos
a mesma infraestrutura.
Com isso, nós vimos uma
oportunidade de criarmos
lugares diferenciados, com
construção modular, urbana, grafite e estruturas
metálicas, enfim, com um
desenho muito legal.
Além disso, nós usamos
gramados iguais ao do centro de treinamento do Flamengo, o que proporciona
uma experiência quase profissional.
Outro aspecto das nossas
arenas é a tecnologia. Nós
temos um aplicativo, que
está conectado ao nosso
CRM, que ajuda os nossos
clientes a organizarem suas
peladas e a encontrarem
outros jogadores para completarem seus times. Esse
aplicativo também organiza
rankings onde as pessoas
podem se avaliar.
Dentro dele, cada jogador tem o seu perfil onde
poderá movimentar as suas
estatísticas, que hoje são
inseridas manualmente e
confirmadas pelo organiza-

CNPJ/ME n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de abril de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-013, às 08h do dia
19/04/2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 13º, Parágrafo
2º, do Estatuto Social, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia. Nos termos do artigo 13°, parágrafo 5°, os membros do Conselho de Administração
participaram da reunião por meio de video-conferência. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan
Majada Tortosa, que convidou para secretariar os trabalhos a Srta. Bianca Gomes. 4. Ordem do Dia
e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer
oposição, ressalva, restrição ou protesto, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram: (i) a Política
de Segurança Cibernética, a qual tem como objetivo definir as regras de segurança da informação a
serem observadas por todos os funcionários, na forma do Anexo I, apresentado a este Conselho; (ii) o
Relatório Socioambiental da Companhia, referente às informações da Companhia e suas subsidiárias
relativas ao ano de 2021, na forma do Anexo II, apresentado a este Conselho; (iii) a alteração de
membros do Comitê de Finanças e Investimentos, com a substituição de Carlos Puente e seu suplente
Jaime Portero por Emilio Cerezo Díez e sua suplente Rosa Velasco, e a consequente atualização do
regimento interno da Companhia; (iv) a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia,
com extensão do mandato até 31/01/2024: (a) Sr. José Aloise Ragone Filho, RG nº M1398107, CPF
nº 505.172.876-68, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi,
São Paulo/SP, CEP 04533-013, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (b) Sr. Paulo
Heli Alves Ferreira, RG nº 11.427.698-3, CPF nº 077.545.497-43, com endereço comercial na Rua
Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-013, para o cargo de
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e (c) Alexandre José Marqueti Fontes, RG nº 17.651.532, CPF nº 068.077.618-48, com endereço comercial na Rua Tabapuã,
nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-013, para o cargo de Diretor de
Operações da Companhia. Os diretores ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem
todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua
investidura como membros da Diretoria da Companhia; (b) tomarão posse em seus cargos mediante
a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões
da Diretoria da Companhia; (v) a celebração do Contrato O&M pela ARGO IV com a CYMI, no valor de
R$11.008.802,40, abaixo do business plan aprovado por este mesmo Conselho para aquisição do ativo
pela Companhia, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de maio de 2022, com o compromisso da
ARGO IV em buscar negociar com a CYMI um anexo técnico a ser incluído no Contrato, com o estabelecimento de indicadores de performance e de qualidade que objetivem a melhoria da gestão dos serviços
prestados. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião foi encerrada com a lavratura desta ata, que lida e conferida, foi tida conforme e por todos assinada. Mesa: Juan Majada Tortosa,
presidente; Bianca Gomes, secretária. Conselheiros: Juan Majada Tortosa, Walter Nestor Sciutto, Luis
Velasco Bodega, Jorge André Tabares Angel, Andrés Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán Díaz. Confere
com a original, lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 19/04/2022. Mesa: Bianca Gomes
- Secretária. JUCESP nº 233.118/22-6 em 10/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Janeiro de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04533-013, às 9h do
dia 31/01/2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º da
Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do
capital social em circulação da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada, que convidou para secretariar os trabalhos a Srta. Bianca Gomes. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada
a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, todos os acionistas presentes, incluindo os acionistas detentores da totalidade das
ações preferenciais de emissão da Companhia, representando a totalidade do capital social em circulação da Companhia, examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram
o quanto segue: (i) Aprovar o fechamento e consumação da aquisição, pela Companhia, da totalidade
das ações de emissão da Rialma Transmissora de Energia III S.A. (“Rialma III”), representativas de
100% do capital social da referida companhia, a serem alienadas por Rialma Administração e Participações S.A., pelo Preço de Aquisição Base de R$390.000.000,00 e tendo como valor base de transação
o montante de R$486.000.000,00, conforme Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças
celebrado entre a Companhia e a Rialma Administração e Participações S.A. em 03/11/2021, cuja
cópia foi apresentada aos acionistas e se encontra arquivada na sede da companhia (“Contrato de
Compra e Venda”), tendo em vista o cumprimento das condições precedentes ao fechamento da referida operação, incluindo a aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e dos Bancos BNB, Itaú e BTG, dentre outras; e (ii)
Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos necessários à consumação
e fechamento da operação descrita no item (i) acima. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o
disposto no § 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações que, lida e achada conforme, foi por
todos os presentes assinada. Mesa: Juan Majada, presidente; Bianca Gomes, secretária. Acionistas:
Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. A presente é
cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 31/01/2022. Mesa: Bianca Gomes - Secretária.
JUCESP nº 84.307/22-5 em 09/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rodolphe Timsit e Alexandre Delepau

dor do jogo. Nós também
temos os rankings dos jogos e dos grupos, onde são
identificados, por exemplo,
os goleadores, assistências
e defesas, gerando uma
“gamificação” da pelada.
Com a rodada de investimentos que recebemos,
nosso objetivo é movimentar ainda mais essa experiência tecnológica com
dois novos passos: primeiro
nós vamos colocar câmeras
nos campos que vão gravar
os jogos seguindo a bola,
criando uma produção dos
principais lances, e que será
linkado com o grupo dentro
do aplicativo. Assim, sem
que se faça nada, as pessoas
terão acesso aos seus highlights dentro do aplicativo.
O segundo passo é a
criação de um algoritmo de
computer vision, que reconhecerá os jogadores e criará,
em tempo real, as estatísticas que serão encaminhadas
aos perfis.
Por que as pessoas teriam necessidade de tanta
informação?
Nós verificamos, através
de pesquisas e conversas
com nossos clientes, que
um jogador amador quer ter
uma experiência um pouco
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CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Abril de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04533-013, às 9h do dia 29 de abril de 2022. 2. Convocação e Presença: Convocação
dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“Lei de Sociedades
por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Nos
termos do artigo 9º, parágrafo 2º, os acionistas participaram da reunião por meio de video-conferência.
3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada, que convidou a Srta. Bianca Gomes para secretariar
os trabalhos. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em
forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia, examinaram e discutiram
a matéria constante da ordem do dia e deliberaram pela aprovação do pagamento dos Dividendos.
5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura desta
ata, que lida e conferida, foi tida conforme e por todos assinada. Mesa: Juan Majada, presidente;
Bianca Gomes, secretária. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil
Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. São Paulo, 29/04/2022. Confere com o original lavrado em livro
próprio. Mesa: Bianca Gomes - Secretária. JUCESP nº 240.577/22-0 em 11/05/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Fevereiro de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04533-013, às 10h
do dia 11/02/2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do
capital social em circulação da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada, que convidou para
secretariar os trabalhos a Srta. Bianca Gomes. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após
aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer oposição,
ressalva, restrição ou protesto, os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade
do capital social votante (para a matéria abaixo) da Companhia, examinaram e discutiram a matéria
constante da ordem do dia e deliberaram aprovar que a Companhia conceda um adiantamento para
futuro aumento de capital (AFAC) à sua subsidiária Argo IV Transmissão de Energia S.A., no valor de
R$5.000.000,00. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do Artigo 130 da Lei das
Sociedades por Ações que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Juan
Majada, presidente; Bianca Gomes, secretária. Acionistas: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11/02/2022. Mesa: Bianca Gomes - Secretária.JUCESP nº 98.920/22-4 em 17/02/2022.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

mais profissional. Uma vez
que uma pessoa tenha esse
tipo de dado, ela vai querer
dar o seu melhor, melhorando seu nível e alcançando seu potencial atlético.
O segundo ponto, e que
para nós é o principal, é
o lado da resenha. As estatísticas brutas não são
tão legais. É por isso que
nós criamos uma gamificação que compara seus dados com os dados dos seus
amigos dentro do grupo.
Com isso, nós criamos as
resenhas das partidas.
Nós também vamos criar
a nossa própria escolinha
que vai usar essa tecnologia. Hoje, as escolinhas
não usam nenhum tipo de
tecnologia, havendo um
grande buraco entre elas
e o mundo profissional de
scouting. Nós poderemos,
inclusive, fazer parcerias
com clubes para que eles
possam contratar os melhores talentos, mas isso é
para o futuro.
Como vocês criaram
esse modelo?
Esse modelo aplicado ao
futebol é novo. No exterior,
existe um modelo um pouco similar, mas desenvolvido para o golfe. Trata-se da
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Topgol, presente em países
como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, China e Austrália, e que hoje
está avaliada em mais de
US$ 7 bilhões. Nós estamos
como eles na interseção do
entretenimento, esporte e
tecnologia.
A Topgolf trabalha com
driving ranges (instalação
ou área onde os golfistas
podem praticar seu swing
de golfe, ação pela qual o
jogador acerta a bola) com
tecnologia, de forma a que
as pessoas tenham a resenha para comparar suas
estatísticas e desempenho
com seus amigos.
Cabe ressaltar que a Appito está num posicionamento diferente do que
vinha sendo praticado pelo
mercado de startups. Nós
somos asset heavy (grande
uso de ativos próprios),
com muito investimento
em capex, mas com a característica de cada unidade
fazer dinheiro rapidamente. Nós estamos focados
em criar uma experiência única, mas, ao mesmo
tempo, um business muito
saudável e sólido, em linha
com o novo paradigma de
que uma startup deve fazer dinheiro.
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CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Maio de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04533-013, às 09h30
do dia 30/05/2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do
capital social em circulação da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada, que convidou para
secretariar os trabalhos a Sra. Angélica De Luca. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após
aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer oposição,
ressalva, restrição ou protesto, os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade
do capital social votante (para a matéria abaixo) da Companhia, examinaram e discutiram a matéria
constante da ordem do dia e deliberaram aprovar que a Companhia conceda um adiantamento para
futuro aumento de capital (AFAC) à sua subsidiária Argo IV Transmissão de Energia S.A., no valor de
R$5.000.000,00. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do art. 130 da
Lei das S.A. que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Juan Majada,
presidente; Angelica De Luca, secretária. Acionistas: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica
Brasil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São
Paulo, 30/05/2022. Mesa: Angélica De Luca - Secretária. JUCESP nº 288.007/22-0 em 06/06/2022.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 06 de Maio de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04533-013, às 08h30 do dia 06/05/2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada
nos termos do artigo 9º, Parágrafo 2º, do Estatuto Social, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada
Tortosa, que convidou para secretariar os trabalhos a Srta. Bianca Gomes. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição,
ressalva, restrição ou protesto, os Conselheiros, por unanimidade: (I) aprovaram a contratação do
CPG; e (III) autorizaram os diretores da Companhia a negociarem termos e condições e adotarem
todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à celebração do CPG, incluindo,
mas não se limitando, a anexos, solicitações, declarações, procurações (que poderão ser irrevogáveis
e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência do CPG, conforme o caso) e eventuais
aditamentos, bem como adotar todas as demais providências necessárias. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, a Reunião foi encerrada com a lavratura desta ata, que lida e conferida, foi
tida conforme e por todos assinada. Mesa: Juan Majada Tortosa presidente; Bianca Gomes, secretária.
Conselheiros Presentes: Juan Majada Tortosa, Ángel Luis Mahóu Fernández, Eva Pagán Diáz, Andres
Baracaldo Sarmiento, Walter Nestor Sciutto e Jorge Andrés Tabares Angel. São Paulo, 06/05/2022.
Mesa: Bianca Gomes - Secretária. JUCESP nº 233.803/22-1 em 11/05/2022. Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral.

CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de janeiro de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-013, às 17h do dia
31/01/2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 13, parágrafo 2º,
do Estatuto Social da Companhia, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 13, parágrafo 5º, os membros do Conselho de Administração
participaram da reunião por meio de video-conferência. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada
Tortosa, que convidou a Srta. Bianca Gomes para secretariar os trabalhos. 4. Ordem do Dia e Deliberações
Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva,
restrição ou protesto, os Conselheiros, por unanimidade: (i) Manifestaram-se favoravelmente à aprovação
das Contas de 2021, e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, considerando o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, que ratificam os números apresentados a este Conselho
em 27/01/2021; (ii) Aprovaram os resultados referentes às metas de 2021, bem como a proposta de metas
(objetivos) da Companhia para o ano de 2022, na forma apresentada a este Conselho, a qual deverá ser ratificada na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada em julho do presente ano; e (iii) Aprovaram
a reeleição dos diretores da Companhia, com extensão do mandato até a realização da próxima Reunião do
Conselho de Administração, prevista para realização em abril de 2022: (a) José Aloise Ragone Filho, RG
nº M1398107, CPF nº 505.172.876-68, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto
51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-013, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (b) Alexandre José Marqueti Fontes, RG nº 17.651.532, CPF nº 068.077.618-48, com endereço comercial na Rua
Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-013, para o cargo de Diretor
de Operações da Companhia; e (c) Paulo Heli Alves Ferreira, RG nº 11.427.698-3, CPF nº 077.545.49743, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP,
CEP 04533-013, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. Os
diretores ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art.
147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membros da Diretoria da
Companhia; (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os
quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia e cujas cópias encontram-se
anexas à presente ata. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a
lavratura desta ata, que lida e conferida, foi tida conforme e por todos assinada. Mesa: Juan Majada Tortosa,
presidente; Bianca Gomes, secretária. Conselheiros Presentes: Juan Majada Tortosa, Walter Nestor Sciutto,
Ángel Luis Mahoú Fernández, Jorge Andrés Tabares Angel, Andres Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán Díaz.
Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 31/01/2022. Mesa: Bianca Gomes - Secretária.
JUCESP nº 108.064/22-0 em 22/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 19 de Abril de 2021
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04533-013, às 9h30
do dia 19/04/2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da
Companhia. Registra-se, ainda, a presença: (i) do Sr. Fabian Junqueira Souza (CRC nº 1SP235639),
na condição de representante da KPMG Auditores Independentes; e (ii) do Sr. Paulo Heli Alves Ferreira, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, em atendimento
ao disposto no artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Nos termos do artigo 9, parágrafo 2º
do Estatuto Social da Companhia, os acionistas participaram da reunião por meio de video-conferência.
3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada Tortosa, que convidou para secretariar os trabalhos
a Srta. Bianca Gomes. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta
ata em forma de sumário por unanimidade e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto,
os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade do capital social votante (para
as matérias abaixo) da Companhia, examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do
dia e deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar a prestação de contas da administração, o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados no site do no Jornal
Monitor Mercantil e em sua versão impressa nas páginas 07 e 08, ambos em 01/02/2022, nos termos
do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações. Nos termos do artigo 134, §3º da Lei das Sociedades
por Ações1, referida aprovação exonera de responsabilidade os administradores da Companhia; (ii)
declarar que o lucro apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31/12/2021, equivalente ao valor total de R$ 352.432.385,48, terá a seguinte destinação: (a) R$ 17.621.619,27 serão
destinados à conta reserva legal da Companhia, (b) R$ 3.348.107,66 serão destinados à conta de
dividendos mínimos obrigatórios e (c) R$ 331.462.658,54 serão destinados à conta de reservas de
lucros; (iii) aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia
e de seus respectivos suplentes, para mandato de 2 anos, isto é, até a assembleia geral de acionistas
que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31/12/2023: Juan Majada Tortosa, RNM
nº F3258222, CPF nº 244.711.338-29, residente em São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração e sua respectiva suplente Marina Sáez Pérez, RMN nº F3258125, CPF nº 244.672.06841, residente em São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Itaim
Bibi, CEP 01451-000; Eva Pagán Díaz, passaporte espanhol nº AAI901657, residente na Espanha, em
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), para o cargo de membro titular
do Conselho de Administração e seu respectivo suplente Emilio Cerezo Díez, passaporte espanhol
nº PAE502402, residente na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas
(Madrid); Ángel Luis Mahoú Fernández, passaporte espanhol nº AAJ093604, residente na Espanha,
em Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), para o cargo de membro titular
do Conselho de Administração da Companhia, e seu respectivo suplente Luis Velasco Bodega, passaporte espanhol nº PAD592048, residente na Espanha, em Paseo del Conde de los Gaitanes, 177,
28109 Alcobendas (Madrid); Andres Baracaldo Sarmiento, passaporte colombiano nº PE160123,
residente na Colômbia, em Carrera 19 88-69, Bogotá, para o cargo de membro titular do Conselho de
Administração da Companhia e seu respectivo suplente Juan Jacobo Rodríguez Gaviria, passaporte
colombiano nº AP464154, residente na Colômbia, em Carrera 10 73-20, Bogotá; Walter Nestor Sciutto, passaporte argentino nº AAA318357, residente no Peru, em Calle Cruz del Sur, 397, Lima, para o
cargo de membro titular do Conselho de Administração, e seu respectivo suplente Fredy Antonio Zuleta Davila, passaporte colombiano nº AQ191496, residente na Colômbia, em Carrera 9 73-44, Bogotá;
e Jorge Andrés Tabares Angel, passaporte colombiano nº PE160636, residente na Colômbia, para o
cargo de membro titular do Conselho de Administração e seu respectivo suplente Miguel Angel Rojas
Torres, passaporte colombiano nº AQ840616, residente na Colômbia. Os conselheiros ora eleitos (a)
declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Art. 147 da Lei das S.A.
e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membros do Conselho de Administração
da Companhia; (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de
Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. (iv) ratificar o adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) realizado pela Companhia
em favor de sua subsidiária, Argo IV Transmissão de Energia S.A., em 31/01/2022, no valor total de
R$64.757.917,00 (“AFAC”), tendo o referido AFAC sido realizado por meio do pagamento, pela Companhia à Rialma Administração e Participações S.A., por conta e ordem da Argo IV Transmissão de
Energia S.A., de dívida no mesmo valor; (v) ato contínuo, autorizar a diretoria da Companhia a aprovar
o efetivo aumento de capital social da Argo IV Transmissão de Energia S.A., decorrente da conversão
do AFAC mencionado no item (i) acima, mediante o exercício de voto na assembleia geral extraordinária desta última a ser convocada para tal finalidade, no valor total de R$64.757.917,00, mediante a
emissão de 64.757.917,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Argo IV
Transmissão de Energia S.A., ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, a serem totalmente subscritas pela Companhia e integralizadas por meio do crédito detido pela Companhia contra a Argo IV
Transmissão de Energia S.A. em razão do pagamento por conta e ordem mencionado no item (i) acima;
e (vi) Autorizar os órgãos de administração da Companhia a adotar todas as medidas necessárias e
a assinar todo e qualquer documento necessário para a implementação do quanto acima deliberado e aprovado. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do Artigo 130 da Lei das
Sociedades por Ações que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Juan
Majada Tortosa, presidente; Bianca Gomes, secretária. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá
S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. A presente é cópia fiel da via lavrada
em livro próprio. São Paulo, 19/04/2022. Mesa: Bianca Gomes - Secretária. JUCESP nº 360.782/22-0
em 13/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 1 - Art. 134. Instalada a assembleia-geral,
proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos documentos referidos no artigo 133 e
do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e votação.
§ 3º A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).
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Apetite ao risco atrai mercados
internacionais nesse começo de semana
Chamou atenção o movimento das empresas ligadas a commodities agrícolas

O

s mercados internacionais amanheceram nesta
segunda-feira com apetite
ao risco, afastando, ao menos temporariamente o sentimento de possível recessão. Também tive a notícia
na China de estímulo para a
concessão de crédito imobiliário, puxando o minério,
analisou Leandro Petrokas,
diretor de Research e sócio
da Quantzed, empresa de
tecnologia e educação para
investidores.
Ibovespa subiu cerca de
0,38% e chegou a avançar
bem mais ao longo do dia.
“Chama a atenção um
movimento
vendedor
no mercado americano
que chegou em uma resistência do tempo gráfico diário e no meio da
tarde iniciou processo
de queda bem expressivo. O mercado brasileiro
acompanhou essa queda.
O que prometia ser dia
de risk on nos mercados
mundo afora acabou dando uma azedada na parte
da tarde”, comentou o
analista.

Petrokas disse que o
dia foi marcado pela alta
das commodities. Petróleo
WTI e Brent subindo, o que
ajuda empresas do setor
que sobem na esteira das
commodities. Ficam como
destaques de alta PRIO, Petrobras, Enauta e PetroRecôncavo.
Commodities agrícolas
Ele ressaltou que chamou atenção o movimento das empresas ligadas
a commodities agrícolas. Basicamente todas as
commodities agrícolas subindo bem mundo afora.
Então, trigo, arroz, milho,
soja, algodão sobem bem.
SLC sobe 4,20%, Brasil
Agro 3%.
Já as empresas que têm
custos relacionados a commodities agrícolas apresentam quedas expressivas no
dia de hoje. Podemos destacar empresas que vinham
subindo e hoje apresentam queda expressiva como AMBEV, Brasil Foods,
BRF e Camil. Essa alta nas
commodities agrícolas faz

com que algumas empresas
saiam ganhando e outras
que saem perdendo, essas
porque os custos aumentam”.
Ele lembra que as commodities, em geral, haviam caído fortemente
nas 2 últimas semanas.
Essa alta de hoje pode
ser um movimento técnico de recomposição
das posições vendidas,
além de abertura de posições compradas. Ou seja,
quem lucrou com a queda
começa a encerrar as posições vendidas e quem
está de fora, entende que
os preços atuais podem
ser uma boa oportunidade de compra.
“Percebemos também
que empresas do setor de
varejo abriram bem fortes
no dia de hoje como Magazine Luiza e VIA e viraram
o movimento por conta do
mercado de juros avançando. Contratos futuros de
juros apresentaram forte
alta. Essa alta na curva de
juros fez com que mercado vendesse ações sensíveis
de consumo que vinham

Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A.

CNPJ Nº 18.748.842/0001-91 / NIRE 33.30030879-2
Ata da Assembleia Geral Ordinária - Realizada Em 27/04/2022.
1. Data, Hora e Local: 27/04/2022, às 12:00 (doze) horas, na sede social da Vale do São Bartolomeu Transmissora
de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501,
Bloco A, 1º andar, Botafogo. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de
todos os acionistas, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3. Mesa: (i) Presidente: José Fernando
Navarrete Pena; e (ii) Secretária: Cristiane Nunes Maia Wandelli. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir, deliberar e
votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2021; (ii) destinação do resultado; (iii) o Relatório da
Administração da Companhia; (iv) a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; (v) a
eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia; e (vii) a fixação da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia. 5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta
pelo Presidente e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme previamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, nos termos do
artigo 130, §1º da Lei 6.404/76; e (iii) as declarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura
apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia,
nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes
da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, baseados nas
informações fornecidas pela Companhia e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor Independente,
as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo
em 31/12/2021; (ii) Foi apurado o montante de R$28.874.000,00 a título de lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Desse montante foi destinado 5%, equivalente a R$1.444.000,00 para a reserva
legal. Do lucro líquido ajustado após a retenção da reserva legal, caberia a distribuição de R$ 6.857.500,00 a título
de dividendos mínimos obrigatórios, entretanto, diante da indisponibilidade de caixa da Sociedade, o lucro líquido
ajustado, no montante de R$27.430.000,00, será integralmente destinado a reserva especial de lucros; (ii).1 Os
acionistas facultam ao Conselho de Administração a possibilidade de deliberar, ao longo do exercício social de 2022,
acerca do pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, condicionado à disponibilidade de caixa da Sociedade.
(iii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos o Relatório da Administração da Companhia; (iv) Aprovar, por
unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 ano: 1º Titular: Marcelo Zanatta Estevam, brasileiro, casado, administrador de
empresas, R.G. 1253333 SEJSP/MS, e CPF/ME 700.280.521-53, com endereço comercial situado na Av. Marginal
Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 1º Suplente: Paula Camila Okiishi de Oliveira
Cocuzza, brasileira, casada, advogada, R.G. 242295149 SSP/SP e CPF/ME 246.463.478-65, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tiete, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 2º Titular: Lucio
Batista Martins, brasileiro, casado, advogado, R.G. 290936342 SSP/SP e CPF/ME 291.132.198-71, com endereço
comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 2º Suplente:
Rodrigo Senne dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. 094647351 DETRAN/RJ, e CPF/ME 246.303.50802, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP,
CEP 05118-100; 3º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro, casado, administrador, R.G. 591715538 SSP/
BA e CPF/ME 897.792.235-68, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara,
São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 3º Suplente: João Gabriel Vieira de Medeiros, brasileiro, casado, advogado,
{R.G. 33883028-5 SSP/SP e CPF/ME 317.733.458-77, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do
Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 4º Titular: Otaviano Vianna Neto, brasileiro, divorciado,
engenheiro eletricista, R.G. 5041225995 SSP/RS e CPF/ME 647.030.020-00, com endereço comercial situado na
Rua 88-A, 116, sala 7, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74085-010; 4º Suplente: Anita Luzia de Souza Pinheiro da
Costa Belchior, brasileira, casada, advogada, R.G. 3811987 SSP/GO e CPF/ME 704.879.101-25, com endereço
comercial situado na Rua 88-A, 116, sala 7, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74085-010; 5º Titular: Ricardo Fraga
Abdo, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. 11144016-0 IFP/RJ e CPF/ME 075.562.697-44, com endereço comercial
situado na Av. Graça Aranha, 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; e 6º Titular: Breno do Carmo Moreira Vieira, brasileiro, casado, advogado, R.G. 3.659.860 SSP/DF e CPF/ME 046.784.029-69, com endereço domiciliar situado na SQS 109, Bloco C, Apto. 508 - Brasília/DF. Foi obtida a confirmação que os conselheiros eleitos estão
totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76. Os membros ora
eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos
termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Companhia. (v) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos
suplentes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023: 1º Titular: Gustavo Fernandes
de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, R.G. 085.249.866-7 SSP/BA e CPF/ME 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 1º Suplente: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. 0639774-3 SSP/MT e CPF/ME 486.886.571-49, com
endereço comercial situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1731, 15º Andar, sala 1503, Bosque da Saúde,
Cuiabá/MT, CEP: 78050-000; 2º Titular: Joicymar Oliveira Lopes Vieira, brasileira, casada, contadora,
R.G. 015711/0-6 CRC/GO e CPF/ME 011.812.496-00, com endereço comercial situado na Rua 88-A, 116, sala 7,
Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74085-010; 2º Suplente: Rafael Barbosa de Carvalho, brasileiro, casado, economista, R.G. 2576 CRE/GO e CPF/ME 310.506.498-26, com endereço comercial situado na Rua 88-A, 116, sala 7, Setor
Sul, Goiânia-GO, CEP: 74085-010; e 3º Titular: Fernando Barreto Rezende de Oliveira, brasileiro, casado, economista, R.G. 0011653901-6 IFP/RJ e CPF/ME 015.314.357-69, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social
da Companhia para o exercício do cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia. Os membros ora eleitos
serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos
de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Companhia. (vi) Aprovar, por
unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 517.736,00, como remuneração dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos
proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 52.797,00, como remuneração dos membros do Conselho
Fiscal da Companhia. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada
pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados.
Rio de Janeiro, 27/04/2022. Assinaturas: Mesa: José Fernando Navarrete Pena - Presidente; Cristiane Nunes Maia
Wandelli - Secretária. Acionistas: Furnas Centrais Elétricas S.A. Fundo De Investimento em Participações
Multiestratégia Milão. Companhia Celg de Participações - CELGPAR. JUCERJA nº 00004974813 em 30/06/2022.
Secretário Geral Jorge Paulo Magdaleno Filho.

subindo forte nos últimos
dias. O dólar estressou também e os juros subiram”,
citou.
Balanço
Segundo Petrokas , o dia
começou mais favorável
mundo afora e teve essa inversão de movimento. Vale
destacar no exterior uma
notícia da Apple informando que deve reduzir contratações e gastos com equipe
no próximo ano. “Me parece que há um movimento do
mercado entendendo essa
alta nas commodities somada às questões relacionadas
ao gasoduto Nord Stream
de que eventualmente volta
aquele sentimento de maiores altas nos juros que estão
por vir, então comodities e
inflação sobem. E o remédio para combater isso é alta nas taxas de juros e isso
naturalmente prejudica os
setores de consumo, construção e techs. Nesse sentido, temos Nasdaq virando
para queda e empresas tech
também caindo como Méliuz”, descreve.

Ações da PetroRio estão
no radar do mercado

A

nalistas da Quantzed, empresa de
tecnologia e educação financeira para investidores, projetam que as
ações da PetroRio (PRIO3)
cheguem ao valor de R$
31,00, o que significaria
uma valorização de 47%
nos papéis considerando a
cotação de R$ 21,17, usada como base em relatório
publicado pela empresa que
é especializada na gestão de
reservatórios de petróleo e
no redesenvolvimento de
campos maduros. Nesta
segunda-feira, as ações da
PetroRio, companhia com
sede no Rio de Janeiro, estavam entre as maiores altas
no Ibovespa.
Para relembrar um pouco
a trajetória dos últimos meses
da PetroRio, em maio a empresa foi um dos destaques
do noticiário do setor de óleo
e gás no primeiro trimestre
ao receber o sinal verde do
conselho de administração
da Petrobras (PETR4) para
a compra de sua participação
em Albacora Leste.
O Ebitda (lucro antes de

juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado
da petroleira saltou 171%,
na comparação com o mesmo período do ano passado, e chegou a US$ 232
milhões. O lucro foi de US$
223 milhões, contra prejuízo de US$ 12 milhões no
primeiro trimestre de 2021.
Em relatório, a Quantzed
afirma que enxerga a companhia como o player mais
confiável até o momento
para aproveitar a oportunidade que existe no setor de
E&P para novos entrantes,
ou seja, para participar do
que pode ser a “corrida do
ouro” do setor.
“Além disto, temos mais
segurança em estarmos posicionados em uma companhia com um excelente
histórico de alocação de
capital, aumento de produção, redução de custos e
despesas, com modelo de
negócios e histórico comprovado, ao invés de outros
players em que estes pontos
ainda não nos parecem tão
claros”, afirma trecho do
relatório.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Rodoviários Empregados nas Empresas de Produtos
Perigosos do Estado do Rio Janeiro e Municípios – Sindtanque-Rio,
localizado na rua Francisco Portela,s/n – Lote 35 – Quadra 62 – Cep 25055210 – Jardim Gramacho – Duque de Caxias/RJ– CNPJ 00.791.874/0001-04
– Código Sindical 008.124.87248-0, na forma dos seus estatutos e legislação vigente, na pessoa do seu presidente Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro,
vem convocar os associados e demais membros da categoria representada
interessados para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
21 de julho do corrente ano, na sede do sindicato, ás 11:00 da manhã presentes para deliberar a seguinte pauta. 1) Comunicar o falecimento do Diretor Tesoureiro Assis Estevam da Silva; 2) Prover a substituição do Diretor
Tesoureiro falecido, passando ao cargo o vice-presidente Ronaldo Magalhães Cabral. Duque de Caxias, 18 de Julho de 2022.
Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro
Presidente do Sindtanque-rio

Triângulo Mineiro Transmissora S.A.

CNPJ Nº 17.261.505/0001-02 / NIRE 33.30030544-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária - Realizada em 27/04/2022.
1. Data, Hora e Local: 27/04/2022, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Triângulo Mineiro Transmissora S.A.
(“Companhia”), localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, Bloco A, 1º andar, Botafogo. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os acionistas,
conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3. Mesa: (i) Presidente: Diego Peres da Costa Nascimento; e
(ii) Secretária: Cristiane Nunes Maia Wandelli. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes
matérias: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 31/12/2021; (ii) destinação do resultado; (iii) o Relatório da Administração
da Companhia; (iv) a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; (v) a eleição dos
membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) a fixação da remuneração anual global dos administradores
da Companhia; e (vii) a fixação da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo Presidente e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados
às matérias a serem deliberadas, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme
previamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da
Lei 6.404/76; e (iii) as declarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão
recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo
130, §1º, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, baseados nas informações fornecidas
pela Companhia e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor Independente, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2021;
(ii) Foi apurado o montante de R$50.420.000,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e vinte mil reais) a título de lucro
líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021. Desse montante foi destinado 5% (cinco por cento), equivalente a R$2.521.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil reais) para a reserva legal. Do lucro líquido
ajustado após a retenção da reserva legal, caberia a distribuição de R$ 11.974.750,00 a título de dividendos mínimos
obrigatórios, entretanto, diante da indisponibilidade de caixa da Sociedade, o lucro líquido ajustado, no montante
de R$47.899.000,00, será integralmente destinado a reserva especial de lucros; (ii).1 Os acionistas facultam ao
Conselho de Administração a possibilidade de deliberar, ao longo do exercício social de 2022, acerca do pagamento
dos dividendos mínimos obrigatórios, condicionado à disponibilidade de caixa da Sociedade. (iii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos o Relatório da Administração da Companhia; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos
proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 ano: 1º Titular: Marcelo Zanatta Estevam, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. 1253333
SEJSP/MS, e CPF/ME 700.280.521-53, com endereço comercial situado na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500,
Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Lucio Batista Martins, brasileiro, casado, advogado,
R.G. 290936342 SSP/SP e CPF/ME 291.132.198-71, com endereço comercial situado na Avenida Marginal Direita
do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 2º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro,
casado, administrador, R.G. 591715538 SSP/BA e CPF/ME 897.792.235-68, com endereço comercial situado na
Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 2º Suplente: Paula Camila Okiishi de Oliveira Cocuzza, brasileira, casada, advogada, R.G. 242295149 SSP/SP e CPF/ME 246.463.478-65, com
endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/sp CEP: 05118-100. 3º
Titular: Ricardo Fraga Abdo, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. 11144016-0 IFP/RJ e CPF/ME 075.562.697-44,
com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; e 4º Titular:
Breno do Carmo Moreira Vieira, brasileiro, casado, advogado, R.G. 3.659.860 SSP/DF e CPF/ME 046.784.02969, com endereço domiciliar situado na SQS 109, Bloco C, Apto. 508 - Brasília/DF. Foi obtida a confirmação que os
conselheiros eleitos estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da
Lei 6.404/76. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis
e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto
Social da Companhia. (v) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:
1º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, R.G. 085.249.866-7 SSP/BA e CPF/
ME 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São
Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. 0639774-3 SSP/
MT e CPF/ME 486.886.571-49, com endereço comercial situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça,
1731, 15º Andar, sala 1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000; 2º Titular: Fernando Barreto Rezende
de Oliveira, brasileiro, casado, economista, R.G. 0011653901-6 IFP/RJ e CPF/ME 015.314.357-69, com endereço
comercial situado na Av. Graça Aranha, 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; e 3º Titular: Leonardo de
Souza Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, R.G. 113310734 IFP/RJ e CPF/ME 052.238.927-98, com endereço
comercial situado na Av. Graça Aranha, 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação
de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei
6.404/1976 e no Estatuto Social da Companhia para o exercício do cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da
Companhia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 484.214,00,
como remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 52.797,00, como remuneração dos membros
do Conselho Fiscal da Companhia. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e
aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados.
Rio de Janeiro, 27/04/2022. Assinaturas: Mesa: Diego Peres da Costa Nascimento - Presidente; Cristiane Nunes
Maia Wandelli - Secretária. Acionistas: Furnas Centrais Elétricas S.A. Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Milão. JUCERJA nº 00004965164 em 23/06/2022. Secretário Geral Jorge Paulo Magdaleno Filho.

