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Prévia do  
IPCA coloca  
em dúvida 
deflação

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 (IP-
CA-15), prévia da inflação oficial, 
ficou em 0,13% em julho. A taxa 
é menor que as de junho deste 
ano (0,69%) e de julho de 2021 
(0,72%). É a menor taxa mensal 
do IPCA-15 desde junho de 2020 
(0,02%), informou o IBGE. Mas 
o indicador ainda acumula infla-
ção de 5,79% no ano e de 11,39% 
em 12 meses.

A queda foi puxada pela redu-
ção nos preços de combustíveis 
e nas tarifas de energia elétrica. 
Porém, o resultado do IPCA-15 
colocou em dúvida as projeções 
de deflação (inflação negativa) no 
IPCA do mês, que será divulgado 
em agosto.

O economista-chefe da Suno 
Research, Gustavo Sung, lembra 
que “no caso de transportes, tive-
mos uma queda mais significativa. 
Se olharmos os subitens, houve 
redução de 5,01% no preço da 
gasolina, 8,16% no do etanol e 
de 1,83% no gás veicular. Na par-
te de energia, com a redução de 
ICMS em várias regiões, os preços 
registraram uma variação negativa 
de 4,61%.”

O economista adverte que “o ín-
dice de difusão, que mostra o per-
centual de itens com que aumen-
taram de preços no mês, continua 
acima dos 67%. Isso mostra que 
a inflação segue disseminada pela 
economia. A divulgação do IPCA 
deverá dar mais indícios sobre os 
efeitos das medias tributárias apro-
vadas sobre os preços. Nossa ex-
pectativa ainda é de leve deflação 
do índice cheio em julho”.

Petrobras pode lucrar R$ 60 bi e 
distribuir quase tudo a acionistas
Ganhos deverão superar os do primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 
2022, a Petrobras obte-
ve o expressivo lucro de 

R$ 44,561 bilhões, o que colocou 
a estatal como a mais lucrativa 
do setor no período em todo o 
mundo. Para o segundo trimestre, 
a projeção feita pelo Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(Ineep) é que o ganho líquido, no 

mínimo, se iguale ao do início do 
ano, em R$ 44,2 bilhões, mas po-
derá chegar a R$ 60,4 bilhões.

Com base nas estimativas da 
geração de caixa operacional (cer-
ca de R$ 65,3 bilhões) e do fluxo 
de caixa livre (da ordem de R$ 
52,9 bilhões), o Ineep estimou 
também o montante da distribui-
ção de dividendos e juros sobre o 
capital próprio (JCP) para os acio-

nistas entre R$ 47 bilhões e R$ 58 
bilhões.

Mas o valor pode ser ainda 
maior, já que o Governo Fede-
ral solicitou à Petrobras (e ou-
tras estatais) que ampliasse o 
montante de dividendos pagos 
no próximo período. Do total 
de lucros a serem distribuídos, a 
maior fatia vai para os acionistas 
estrangeiros. Página 8

As 3 maiores economias do
mundo estão quase parando
Projeção do FMI para o Brasil melhora em 22 e piora em 23

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) cor-
tou a previsão de cresci-

mento global para 2022 para 3,2%, 
0,4 ponto percentual abaixo da 
projeção de abril, de acordo com 
a atualização do World Economic 
Outlook. A economia mundial 
“está enfrentando uma perspecti-
va cada vez mais sombria e incer-
ta”, disse o economista-chefe do 
FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, 
em coletiva de imprensa virtual, 
indicando que muitos dos riscos 
negativos destacados em abril co-
meçaram a se materializar.

No Brasil, porém, houve au-
mento na projeção, de 0,8% para 
1,7% em 2022. Em 2023, porém, 
a estimativa feita pelo Fundo em 
abril caiu de 1,4% para 1,1%.

O FMI destaca uma inflação 
mais alta do que o previsto, so-
bretudo nos Estados Unidos e 

nas principais economias euro-
peias, o que está provocando um 
aperto das condições financeiras 
mundiais. A desaceleração da 
economia chinesa tem sido pior 
do que o previsto, em meio a 
surtos de Covid e lockdowns, e 
a guerra na Ucrânia gerou novas 
repercussões negativas. Como 
resultado, o produto mundial 
contraiu-se no segundo trimes-
tre deste ano.

“Em nossa previsão de referên-
cia, o crescimento cai de 6,1% no 
ano passado para 3,2% neste ano 
e 2,9% no próximo ano, um recuo 
de 0,4 e 0,7 ponto percentual em 
relação às previsões de abril. Isso 
reflete a estagnação do crescimen-
to nas três maiores economias do 
mundo – Estados Unidos, China e 
a área do euro.”

Nos Estados Unidos, a queda 
do poder de compra das famílias e 

o aperto da política monetária re-
duzirão o crescimento para 2,3% 
neste ano e 1% no ano que vem. 
Na China, novos lockdowns e o 
aprofundamento da crise imobili-
ária reduziram o crescimento para 
3,3% neste ano – o mais baixo em 
mais de quatro décadas, excluído 
o período da pandemia. E na área 
do euro, o crescimento foi revisto 
em baixa para 2,6% neste ano e 
1,2% em 2023, como reflexo das 
repercussões da guerra na Ucrânia 
e de uma política monetária mais 
austera.

Em um cenário alternativo 
plausível, em que alguns riscos se 
materializem, a inflação aumen-
tará, e o crescimento global di-
minuirá ainda mais, para cerca de 
2,6% este ano e 2% no próximo, 
um nível abaixo do qual o mundo 
observou apenas cinco vezes des-
de 1970, acrescentou.

Dólar sobe e 
Bolsas descem 
à véspera da 
decisão do Fed

O dólar norte-americano se 
valorizou no final do pregão des-
ta terça-feira, véspera da reunião 
do Federal Reserve (Fed, o banco 
central dos Estados Unidos) que 
deverá decidir por novo aumen-
to da taxa de juros. O índice do 
dólar, que mede a relação às seis 
principais moedas mundiais, subiu 
0,66%, para R$ 107,1880. O eu-
ro caiu para US$ 1,0126, e a libra 
esterlina reduziu para US$ 1,2029.

Nas Bolsas de Valores, o Dow 
(NY) caiu 0,71%, o S&P 500 bai-
xou 1,15%, e o Nasdaq desabou 
1,87%.

Foi divulgado o índice de con-
fiança do consumidor dos EUA, 
que caiu para 95,7 em julho, o 
nível mais baixo desde fevereiro 
de 2021, com visões mais fracas 
da economia em meio à inflação 
persistente, informou o The Con-
ference Board.

União Europeia 
acerta cortar em
15% consumo de gás

Os Estados-membros da União 
Europeia (UE) chegaram a um 
acordo político sobre uma redução 
voluntária de 15% da demanda de 
gás natural em relação à média de 
2017–2021. Jozef  Sikela, ministro 
tcheco da Indústria e Comércio, 
presidiu uma reunião excepcional 
do Conselho da UE sobre ener-
gia nesta terça-feira, com a UE se 
preparando para possíveis inter-
rupções no fornecimento durante 
o inverno. A redução durará de 1º 
de agosto a 31 de março de 2023.

“As medidas possíveis incluem 
a redução do consumo de gás no 
setor elétrico, medidas para in-
centivar a troca de combustível 
na indústria, campanhas nacionais 
de conscientização, obrigações 
direcionadas para reduzir o aque-
cimento e refrigeração e medidas 
baseadas no mercado, como leilões 
entre empresas”. Estados insulares 
como Malta, Chipre e Irlanda estão 
isentos, uma vez que não estão in-
terligados à rede de gás da UE.

Os fluxos de gás da Rússia para 
a Alemanha através do gasodu-
to Nord Stream 1 permanecem 
em cerca de 40% da capacidade, 
mas o fluxo deve ser reduzido pa-
ra 20% nesta quarta-feira, como 
anunciou a empresa de energia 
russa Gazprom na segunda-feira, 
citando o atraso no retorno de 
uma turbina que estava sendo re-
parada no Canadá.

Sterfeson Faria/Petrobras
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Empresas como 
Google coletam 
informações co-

mo ditador algum 
ousara sonhar

Reflexões para Teoria do Estado Nacional: público e privado
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

uando o pro-
fessor Souza 
Lima assumiu 

a cátedra de Medicina Le-
gal, os exames periciais 
de corpo de delito já eram 
usuais no Brasil. Mas foi ele 
quem desenvolveu o ensino 
prático em laboratório, e 
inaugurou o primeiro cur-
so de tanatologia forense, 
ministrado no necrotério 
da polícia. Essa matéria es-
tuda a morte e o morto; e 
também o destino legal do 
cadáver e os direitos sobre 
ele. Sobre o destino do Va-
longuinho, os partidários de 
Floriano achavam que de-
veria ser a vala comum, sem 
maiores complicações. Mas 
o dr. Souza Lima enten-
dia que aquele era um ser 
humano especial, por suas 
características morfológicas 
e comportamentais; e por 
isso seu corpo seria fonte 
importante de estudos, de-
vendo constituir-se em um 
patrimônio da ciência bra-
sileira” (Nei Lopes, Valon-
guinho, em Nas águas desta 
baía há muito tempo Contos da 
Guanabara, 2017).

A diferenciação entre 
público e privado é uma 
das principais questões do 
pensamento político desde 
a Antiguidade. Ela é fun-
damental para delimitar o 
que é político do que não é, 
o que diz respeito ao bem 
comum, a todos, e o que 
diz respeito apenas a indiví-
duos ou a grupos específi-
cos. Não se pode entender 
o conceito de política sem 
atinar para a distinção en-
tre público e privado, pois a 
política, por definição, se dá 
no âmbito do público, diz 
respeito à organização das 
formas e modos coletivos 
de vida para a realização do 
bem comum.

Na Grécia antiga, da qual 
herdamos o entendimento 
de política, a diferenciação 
entre o público e o privado 
era da maior importância 
para a definição da cidada-
nia. Como se sabe, apenas 
eram cidadãos os homens 
adultos, nativos e livres. 
Mulheres, crianças, escra-

vos e estrangeiros estavam 
excluídos do estatuto de ci-
dadania.

Na democracia ateniense, 
o espaço público e, portan-
to, a cidadania, estava res-
trita a um pequeno número 
de pessoas, que eram poli-
ticamente iguais, enquanto 
aos demais restava o âm-
bito privado. A dignidade 
humana e a capacidade de 
se fazer ver e ouvir estavam 
associadas ao pertencimen-
to, ao âmbito comum da 
polis, enquanto a esfera pri-
vada era vista como dimen-
são inferior de existência. 
Por isso, os cidadãos eram 
iguais, não importando as 
suas posses.

Na era moderna, com 
o advento do capitalismo 
liberal, a hierarquia entre 
o público e o privado se 
inverteu. Com a primazia 
da propriedade privada no 
ordenamento político, a es-
fera privada passa a ser en-
tendida como o espaço por 
excelência da dignidade e 
da liberdade humanas. Co-
mo se depreende do Segundo 
Tratado sobre o Governo Civil, 
de John Locke, a obra mag-
na do pensamento burguês, 
cidadão é o proprietário.

A propriedade é o resul-
tado do trabalho corporal e, 
portanto, uma extensão do 
próprio corpo, tão inviolá-
vel quanto esse, cabendo ao 
poder político defender a 
vida, a liberdade e a proprie-
dade, entendidas como co-
extensivas. Diferentemente 
da polis grega, na qual a 
propriedade se subordina-
va à política e o privado ao 
público, a partir de Locke, 
e das transformações his-
tóricas contemporâneas a 
ele, a política se subordina 
à propriedade, o público ao 
privado.

A história do capitalis-
mo, porém, não seguiu à 
risca a doutrina lockeana. 
O capitalismo, como ensina 
Fernand Braudel, somente 
se realiza quando é o Esta-
do que expropria o poder 
feudal dos aristocratas e 
acompanha a centralização 
econômica em grandes fir-
mas que, como ensina Max 
Weber, no processo de cen-
tralização política dos mo-
dernos Estados Nacionais 
capitalistas, expropriam os 

artesãos e produtores inde-
pendentes.

A própria ética individu-
alista burguesa, fundamen-
tal à transição do feudalis-
mo para o capitalismo e à 
substituição do ócio cava-
lheiresco pelo ascetismo 
aquisitivo, enquanto padrão 
social de conduta, torna-se 
descartável na medida em 
que o alto capital deixa de 
pertencer a indivíduos e fa-
mílias e se socializa na for-
ma de sociedade anônima, 
separando a administração 
da propriedade.

O burguês, autossuficien-
te e dono dos seus meios 
de subsistência, dotado de 
gênio individual e empreen-
dedor, de autocontrole, de 
capacidade prospectiva e de 
cultura média, é substituído 
pela burocracia gerencial 
anônima e por megaespe-
culadores afoitos e irracio-
nais, cujo comportamento 
em nada difere de viciados 
em jogatina.

O capitalismo, mono-
polista por definição, não 
conhece, na sua cúpula, 
distinção entre o estatal e 
o particular, borrando as 
fronteiras entre o público 
e o privado. Sistema políti-
co-econômico-ideológico 
voltado para a acumulação 
de capital, o capitalismo 
transforma toda a socieda-
de à sua imagem e seme-
lhança, fazendo do lucro 
um imperativo não apenas 
do ambiente de trabalho, 
mas de todas as instâncias 
vitais, das relações entre 
pais e filhos e maridos e 
esposas até os processos 
eleitorais e as manifesta-
ções culturais.

Da mesma forma que o 
privado se torna público, 
uma vez que o enriqueci-
mento privado se torna a 
medida de todas as coisas, 
o público se torna privado, 
pois aquilo que é comum 
a todos, desde as redes de 
água e esgoto até o patri-
mônio histórico e artístico 
nacional, passa a ser apro-
priado por entidades pri-

vadas associadas ao poder 
estatal.

No século 20, a emer-
gência da questão social 
em vários países impôs 
mediação pública às re-
lações entre o capital e a 
sociedade, de modo que 
o Estado deixou a salvo 
da influência capitalis-
ta amplos setores da vida 
coletiva, como a educação 
básica, as redes hospitala-
res, as infraestruturas de 
energia e comunicações e 
certas indústrias estratégi-
cas. Podia-se dizer que o 
Estado Social delimitou as 
atividades públicas e deu a 
elas uma dinâmica distinta 
das privadas.

Com o neoliberalismo, 
porém, essas fronteiras 
foram apagadas, e o que 
era público foi capturado, 
com a anuência das autori-
dades estatais, por fundos 
de investimentos e gesto-
res de ativos interessados 
em transformar em capital 
aquilo que era atividade 
social, financeirizando os 
mais ínfimos recônditos 
da existência humana, seja 
social ou individual. Mes-
mo os setores e atividades 
que permaneceram esta-
tais passaram a funcionar 
como se privados fossem.

O sentido profundo de 
privatização não diz res-
peito somente à simples 
transferência formal da 
propriedade do Estado e 
de cooperativas para gru-
pos financeiros corporati-
vos, mas, principalmente, 
à modificação da dinâmi-
ca e aos objetivos do seu 
funcionamento, passando 
a priorizar a capitalização, 
o lucro, ao atendimento 
das funções sociais e não-
-econômicas.

O capitalismo neoliberal 
é, assim, o capitalismo pu-
ro, sem os anteparos coleti-
vos garantidos pelo Estado 
Social. Enquanto tal, é um 
sistema totalitário, pois su-
bordina a totalidade das 
relações sociais a um único 
princípio, o da lucratividade, 
eliminando, pela força e/ou 
pela fraude, tudo aquilo que 
não se incorpore a essa di-
nâmica. Não havendo mais 
um caráter público a ser 
resguardado e um bem co-
mum a ser realizado, a polí-

tica passa a ter como objeti-
vo o crescimento dos bens 
particulares dos grandes 
proprietários, degenerando 
na politicagem do toma-lá-
-dá-cá, em que princípios e 
valores se tornam moeda de 
troca para aferição de van-
tagens pessoais.

Os partidos passam, en-
tão, a se assemelhar a di-
ferentes peças de roupa à 
mostra na mesma loja, dis-
poníveis ao gosto do clien-
te, no caso o eleitor, que, 
pagando por uma ou outra, 
estará dando dinheiro pa-
ra o mesmo dono. E, para 
que esta fraude à escolha 
não se evidencie, há o si-
mulacro de democracia da 
Constituição dos Estados 
Unidos da América (EUA), 
promulgada em 1787 e rati-
ficada dois anos depois pe-
los 13 estados americanos, 
com o acréscimo de 1791 
e as 27 emendas em toda 
sua existência, que só elege 
candidatos que não alterem 
o mesmo sistema plutocrá-
tico de poder, seja também 
rico ou pobre, branco ou 
negro, homem ou mulher 
(até hoje sem representan-
te) para presidência.

Simultaneamente, a esfe-
ra privada é dissolvida pela 
ação invasiva dos grandes 
conglomerados capitalistas, 
que, por meio de novas tec-
nologias, as quais o poder 
dominante torna necessá-
rias e inescapáveis para as 
pessoas comuns, aperfeiço-
am os sistemas de vigilância 
e controle tanto em nível 
coletivo quanto em nível in-
dividual.

Hoje, empresas como 
Google e Meta são capazes 
de supervisionar e coletar 
informações íntimas das 
pessoas de maneira tal que 
nenhum ditador do passado 
jamais ousara sonhar. O pe-
sadelo distópico do Grande 
Irmão não veio pelo comu-
nismo, como receavam os 
liberais, mas pelo capitalis-
mo neoliberal; não pelo Es-
tado onipotente, mas pelas 
corporações onipresentes, 
inclusive dentro do Estado, 
transformado em correia 
de transmissão dos seus 
interesses e desalojado de 
qualquer conteúdo nacional 
e popular.

Nos tempos de capita-

lismo selvagem, a diferen-
ciação entre público e pri-
vado torna-se civilizatória, 
porque significa, acima de 
tudo, a contenção do poder 
capitalista e a reorganiza-
ção da sociedade em bases 
e termos mais propícios ao 
desenvolvimento das habili-
dades e capacidades huma-
nas que não se enquadram 
na lógica do lucro e da acu-
mulação capitalista.

Distinguir o público e o 
privado significa rearticular 
o sentido de bem comum, a 
ser realizado por uma polí-
tica de fato nacional, despi-
da de privatismos, de modo 
que se estabeleça um âmbi-
to comum de ação coletiva 
estruturada nos marcos da 
nacionalidade.

Evidentemente não se 
trata de restabelecer as as-
simetrias da Antiguidade 
grega, mas de reelaborar o 
domínio público em bases 
solidaristas e humanistas, 
em que as pessoas valham 
pelo que são e fazem de si e 
não pelas circunstâncias em 
que nasceram.

Também significa restau-
rar a privacidade perdida 
com o advento da tecnocra-
cia neoliberal e oferecer aos 
indivíduos a devida prote-
ção ao que constitui a sua 
intimidade e subjetividade, 
sem os controles e mani-
pulações perpetrados pela 
tecnocracia neoliberal. E 
mais, impedindo que esses 
domínios se imiscuam com 
a política, em submeter as 
pessoas a servidões de toda 
espécie. Diferenciar o pú-
blico e o privado significa, 
pois, salvar a política e o ser 
humano das compulsões e 
distorções do poder ilimi-
tado do capitalismo totalitá-
rio financeiro.

A questão que se escon-
de em roupagens de liber-
dade, de manifestações de 
autenticidade e amplitude 
de escolha, o extremado in-
dividualismo, é na verdade 
do argentarismo contra a 
própria opção de vida, su-
focada pelos recursos das 
“Open Societies” aos iden-
titarismos.

Felipe Maruf  Quintas  

é cientista político.

Pedro Augusto Pinho  

é administrador aposentado.
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Devolução de concessão 
de ferrovias descarrila

Um dos casos mais emblemáticos nas concessões fei-
tas pelos governos é o das ferrovias. Poucas entreg-

aram tudo o que constava em contrato. E os problemas 
continuam na hora de devolver os trechos ferroviários 
concedidos. O Tribunal de Contas da União (TCU) real-
izou, sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, auditoria 
no processo de devolução de trechos ferroviários conce-
didos. O órgão verificou fragilidades, entre elas a previsão 
de início do processo de devolução somente a partir do 
pedido da concessionária. Além disso, não há “elementos 
garantidores de sua razoável duração”.

Outra inconsistência encontrada é a inexistência de 
previsão de participação do Ministério da Infraestrutura 
nos processos de devolução. A ausência de definição de 
critérios para análise da viabilidade de devolução de um 
trecho ferroviário por parte do Poder Concedente é mais 
uma falha encontrada. O TCU apontou ainda a falta de 
participação do controle social.

O Tribunal recomendou a elaboração de ato norma-
tivo no qual seriam estabelecidos os procedimentos e as 
atribuições de cada ator envolvido, a fim de conferir maior 
transparência e segurança jurídica. Essa recomendação foi 
dirigida ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Concessões não significam panaceia, nem devem ser 
demonizadas. Mas a falta de critérios objetivos, aliada a in-
gerências políticas, acabam deixando o Estado refém das 
concessionárias. O fracasso da administração de alguns 
aeroportos é exemplo. Na hora de devolver a concessão, 
ainda cobram pesadas indenizações. Uma via de mão 
única.

FGTS: ainda  
abaixo da inflação

Na última sexta-feira, o Conselho Curador do FGTS 
definiu o repasse de R$ 13,2 bilhões aos trabalhadores, 
valor referente à distribuição de 99% do lucro obtido 
pelo Fundo em 2021. Segundo Mario Avelino, presidente 
do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT), 
mesmo com a distribuição dos lucros, o rendimento total 
do Fundo foi de 5,83%, inferior à inflação oficial, que 
alcançou 10,06%.

A distribuição beneficiará 106,7 milhões de trabalha-
dores, com mais de 207 milhões de contas ativas e inati-
vas, que possuíam saldo em 31/12/2021. Quem tinha R$ 
1 mil nessa data deve receber R$ 27,49.

A distribuição de lucro foi uma conquista da cam-
panha de abaixo-assinado “FGTS 40 anos – Justiça para o 
Trabalhador”, realizada pelo Instituto Fundo de Garantia 
do Trabalhador (IFGT) em 2007, que levou a projetos de 
lei no Congresso, até a edição da Medida Provisória 763 
(virou a Lei 13.446), que instituiu a distribuição de 50% 
do lucro líquido do FGTS.

Rápidas

José Antônio Batista assumiu nesta segunda-feira a 
posição de CEO do Banco Original. Ele preside a J&F 
Participações, braço financeiro do Grupo J&F que con-
trola o PicPay, a Crednovo e a Lionx, além do Original *** 
Nesta quarta, a partir das 18h30, tem Levanta! Ao Vivo, 
com show de artistas da música independente no Teatro 
Solar de Botafogo.

FATOS &
COMENTÁRIOS
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TIJOÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 14.522.198/0001-88 - NIRE 35.300.414.063

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará no dia 19 de agosto de 
2022 às 10h, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar a respeito da aprovação da correção pelo IPCA dos últimos 12 meses da remuneração 
global atualmente praticada, que passará a ser de R$2.335.938,70 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais 
e setenta centavos); e (ii) deliberar a respeito da inclusão do Bônus da Diretoria no valor de R$ 685.669,88 (seiscentos e oitenta e cinco mil, 
seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) na remuneração global para o ano corrente. Conforme facultado pelo artigo 124, 
§2º-A, da Lei nº 6.404/76, para melhor conveniência dos acionistas, a Companhia realizará a Assembleia Geral Extraordinária de forma digital, 
por videoconferência. A Companhia enviará um link via e-mail aos acionistas, para que possam acessar o sistema da videoconferência por 
meio de qualquer aparelho com acesso à internet. Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária ora 
convocada se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na forma do artigo 135, § 3º, da Lei nº 6.404/76. Caso qualquer 
acionista se faça representar na Assembleia Geral Extraordinária por procuração, serão observados os termos do artigo 126, § 1º, da Lei nº 
6.404/76. São Paulo, 26 de julho de 2022. Mariana de Mello Vaz Albuquerque - Presidente do Conselho de Administração.

INOVADORA 2A TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n. 07.139.809/0001-48 - NIRE N. 35.300.337.492

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 8 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092, 10º andar, CEP 
01452-002. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados todos os acionistas, nos termos do artigo 
124, da Lei nº 6.404/76, (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas 
representando a maioria do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro 
de Presença de Acionistas”. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Armindo Freitas Mota 
Júnior e secretariados pelo Sr. Caio Motta Mello Locci. 4. ORDEM DO DIA: (a) a alteração da sede 
social da Companhia e (b) deliberar acerca do aumento de capital da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: 
Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a 
alteração da sede social da Companhia para o seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092, 10º 
andar, sala 101, Jardim Paulistano, CEP 01451-905, São Paulo - SP, passando a vigorar o art. 2º do 
Estatuto Social com a redação abaixo. “Art. 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092, 10º andar, sala 101, Jardim Paulistano, CEP 
01451-905, São Paulo - SP.” Ato contínuo, nos termos do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações 
e, em seguida, os acionistas detentores da maioria do capital social deliberaram o quanto segue: 5.1. 
Fazer constar que, em conformidade com o art. 170, caput, da Lei das Sociedades por Ações, um 
montante superior a 3/4 (três quartos) do capital social subscrito encontra-se integralizado. 5.2. Aprovar 
a emissão de 112.743.000 (cento e doze milhões, setecentos e quarenta e três mil) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,0160 por ação, fixado nos termos 
do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, totalizando R$ 1.800.000,00 
(um milhão e oitocentos mil reais), quais R$100.000,00 (cem mil reais) serão destinados à conta de 
capital social e o saldo de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) será destinado à reserva 
de capital nos termos do Art. 182 §1º, alínea “a” da Lei 6.404/76. 5.2. Nos termos do Art. 171 da Lei 
6.404/76, os acionistas terão preferência para a subscrição das novas ações na proporção das ações 
que possuírem, no prazo decadencial de 30 (trinta) dias a contar da data desta Assembleia, mediante 
notificação escrita à companhia e assinatura de boletim de subscrição. 5.3. O acionista Armindo Freitas 
Mota Junior já manifestou o exercício do seu direito de preferência, subscrevendo 83.608.200 (oitenta 
e três milhões, seiscentas e oito mil e duzentas) ações ordinárias, conforme boletim de subscrição 
anexo.  No mesmo boletim, o acionista manifestou interesse em subscrever a totalidade das sobras, 
caso o direito de preferência não seja exercido em sua totalidade pelos demais acionistas. 5.4. A 
acionista Renbruso Participações Ltda. manifestou seu voto contrário à deliberação de emissão de 
novas ações, solicitando uma avaliação de terceiro acerca dos números apresentados em assembleia.  
5.5. Em decorrência da deliberação anterior, as acionistas aprovaram a alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital 
social da Companhia é de R$ 157.665,40 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta centavos), dividido em ações, sendo 112.805.635 ações ordinárias e 46.795 
ações preferenciais classe “A”, todas nominativas e sem valor nominal”. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e achada conforme, e assinada. São Paulo, 8 de junho de 2022. (aa) Presidente: Armindo 
Freitas Mota Júnior; Secretário: Caio Motta Mello Locci. Acionistas: Armindo Freitas Mota Júnior, 
Renbruso Participações Ltda.. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 8 de 
junho de 2022. Presidente - Armindo Freitas Mota Júnior. Secretário - Caio Motta Mello Locci. 
JUCESP 362.465/22-8, em 14/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

‘PEC Kamikaze é insuficiente  
para reduzir custos de logística’
Especialista: ‘de boas ideias o inferno está cheio’

Nas últimas sema-
nas, o Governo 
Federal anunciou 

a redução do ICMS para 
combustíveis, de 25% pa-
ra 18%, e a chamada PEC 
dos Auxílios (popularmente 
chamada de “PEC Kami-
kaze”), que libera R$ 1 mil 
por mês a caminhoneiros 
autônomos. “Teoricamente, 
a redução do preço final de 
combustíveis e o auxílio a 
quem transporta as cargas 
poderia diminuir o preço 
de diversos produtos ao 
consumidor final”, diz pre-
sidente do Conselho Admi-
nistrativo da Pathfind.

Na prática, o preço do 
diesel teve queda de apenas 
R$ 0,05, de acordo com a 
Agência Nacional de Pe-
tróleo e Biocombustíveis 
(ANP). A expectativa do 
Ministério de Minas e Ener-
gia era uma redução de R$ 
0,13.

“Atualmente, uma das 
grandes motrizes da in-
flação é o diesel, já que a 
maioria das mercadorias 
é transportada por opera-
ção rodoviária. O sufoco 
começou no ano passado, 
com aumento de 46,8% em 
comparação a 2020. E, en-
tre janeiro e maio deste ano, 

o aumento já ultrapassou os 
28%. As empresas de logís-
tica entraram em looping, 
pois não era viável repassar 
tudo ao comprador, que, 
por sua vez, também tem 
problemas para realizar re-
passes ao consumidor final 
imediatamente. Essas altas 
causaram um verdadeiro 
caos a diversos setores da 
economia”, avalia.

Outro obstáculo para o 
setor de logística é a impre-
visibilidade do aumento de 
combustíveis.

“O atual formato de pre-
cificação, política de paridade 
de preços, leva em conta os 
preços do petróleo no exte-
rior. Além disso, o diesel for-
necido pela Petrobras possui 
componentes importados. 
Isto é, o preço aumenta por-
que tem que aumentar, inde-
pendentemente da cobrança 
de ICMS. Outra questão é o 
estoque insuficiente de diesel 
no país, apesar de estoque 
representar dinheiro parado 
e gerar custos de mais de R$ 
1 milhão por mês”, afirma o 
especialista.

Já a PEC dos Auxílios vai 
beneficiar apenas os cami-
nhoneiros autônomos – e 
com efetividade indefinida, 
já que os gastos com diesel 

devem continuar aumen-
tando com a paridade de 
preços – e não vai atingir 
diretamente os custos das 
empresas de logística.

“A PEC cria benefícios pa-
ra algumas categorias e para 
outras não. As empresas vão 
fechar o ano com 10% de in-
flação que não estão sendo 
repassados. Estamos chegan-
do a um limite. No ano que 
vem, independentemente 
do governo que entrar, há 
perspectivas de repasses, até 
porque as medidas atuais, 
dirigidas a um ano eleitoral, 
são válidas até dezembro. De 
boas ideias, o inferno está 
cheio”, conclui.

Já para o economista 
Pedro Simões, do Comi-
tê de Estudos de Mercado 
da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), 
“a projeção de inflação pa-
ra o ano que vem já está 
acima do teto da meta, de 
4,75% e continua a subir. 
Indicadores tradicionais da 
confiança na política fiscal, 
como os juros futuros e os 
indicadores de risco-país, 
deram sinais inequívocos 
de que tais medidas – sendo 
a mais recente a ‘PEC das 
Bondades’ – deterioraram 
as expectativas para a situ-

ação fiscal do país, o que 
alimenta o quadro descrito 
nas projeções acima”.

Simões chama a atenção 
para os possíveis efeitos das 
expectativas de inflação em 
alta para o ano que vem e 
percepção de política fiscal 
mais expansiva. “O Banco 
Central pode sentir pressão 
por mais aumentos na Selic, 
ainda que se entenda que 
os efeitos do ajuste já rea-
lizado desde o ano passado 
ocorrem com defasagem e, 
portanto, não ocorreram 
plenamente”, avalia.

As projeções para a Selic 
se mantiveram estáveis essa 
semana, mas, pela primeira 
vez, já há instituições consul-
tadas pelo Focus projetando 
Selic ao final deste ano acima 
de 15%, quando se observa 
a estatística de máximo das 
expectativas. Como nota po-
sitiva, vale destacar o impacto 
dos resultados melhores que 
o esperado nas últimas divul-
gações da Pnad Contínua, 
mostrando o mercado de 
trabalho se recuperado com 
um pouco mais de força. A 
projeção para a taxa de de-
socupação média vem cain-
do há várias semanas, tanto 
para este quanto para o pró-
ximo ano.

Queda da gasolina e do etanol contribuiu 
para a baixa de 0,56% do IPCA-15

O Índice Nacio-
nal de Preços ao 
Consumidor Am-

plo 15 (IPCA-15), medido 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) prévia da inflação 
oficial, desacelerou para 
0,13% em julho, 0,56 ponto 
percentual (p.p.) abaixo da 
taxa de junho (0,69%). É a 
menor variação mensal do 
IPCA desde junho de 2020 
(0,02%). Os economistas 
Roberto Ivo, professor da 
Escola Politécnica da UFRJ; 
e Fabio Louzada, analista 
CNPI e fundador da star-
tup Eu me banco, avaliaram 
os dados divulgados nesta 
terça-feira (26) pelo IBGE.

“O IPCA-15 atingiu o 
valor de 0,13% em julho, 

0,56 ponto percentual (p.p.) 
abaixo da taxa registrada 
em junho (0,69%), sobre-
tudo em função das quedas 
nos combustíveis líquidos 
(-4,88%), o qual tem peso 
importante (6,8%) no con-
sumo das famílias abarcadas 
pela pesquisa de orçamento 
familiar”, citou Ivo Outro 
ponto favorável aponta-
do foi a desaceleração de 
4,61% na energia elétrica 
residencial em função da 
bandeira verde vigente.

Essa é a menor variação 
mensal do IPCA desde ju-
nho de 2020 (0,02%). No 
ano, o IPCA-15 acumula 
alta de 5,79% e, em 12 me-
ses, de 11,39%, abaixo dos 
12,04% registrados nos 12 
meses imediatamente ante-

riores. Em julho de 2021, a 
taxa foi de 0,72%.

O economista Fabio 
Louzada comentou que o 
mercado esperava uma al-
ta de cerca de 0,17% do 
IPCA-15, então o dado é 
positivo. “Desde junho de 
2020, não se via um número 
tão bom de desaceleração. 
Esses dados mostram que 
a inflação está desaceleran-
do, o que acontece devido a 
decisões do governo em re-
lação a tentar evitar que os 
preços subam mais como 
a redução do ICMS dimi-
nuindo o preço da gasolina 
e da energia”, ressaltou. Na 
opinião dele, com esses da-
dos positivos, se espera que 
o IPCA mostre também 
esse arrefecimento. Ele cita 

que o próprio Boletim Fo-
cus divulgado na última se-
gunda já tinha mostrado es-
se arrefecimento da inflação 
de 7,54% para 7,30%. 

“Mesmo assim, o Banco 
Central não deve alcançar 
a meta de inflação neste 
ano”, acredita o economis-
ta. Sobre a reunião do Co-
mitê de Política Econômica 
(Copom) do Banco Central, 
marcada para a próxima se-
mana, a projeção é de alta 
da taxa de juros. “Veremos 
na próxima semana mais 
uma alta da Selic. Acredito 
que até o fim do ano deve-
mos chegar a uma taxa pró-
xima a 14%, pois ainda não 
há motivos suficientes que 
justifiquem uma redução 
dos juros”, acredita.
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Ministro supremo

Conversávamos à mesa sobre os males acarretados pe-
lo aumento generalizado dos preços dos bens e dos 

serviços quando um dos filhos disparou a rir. É verdade 
que no curto e médio prazos, a inflação (que um dia, foi 
chamada de carestia) não é um mal para todos. Sabe por 
quê? Por que ela é também um processo de transferência 
de renda dos mais pobres e vulneráveis para os mais ricos 
e defendidos. Mas daí a achar o assunto engraçado...

A explicação veio logo. Alguém se lembrara de uma 
antiga personagem de programas infantis de TV, o senhor 
Silva Sauro, quando a sua candidatura a um especulativo 
cargo de “ministro supremo” fora apresentado. A plata-
forma da candidatura seria uma absurda política econômi-
co-social inflacionária e concentradora.

Na sua justificativa, presume uma agressiva política 
fiscal com incidência concentrada sobre os mais pobres e 
distributiva pois, presume-se, por considerar que, sob de-
terminadas condições de marcha ou caminhada, a riqueza 
concentrada nos bolsos dos mais ricos cairia no chão, para 
a alegria dos mais pobres. É, só rindo… da mesma forma 
que algumas políticas públicas...

Quatro denominações resumem o entendimento mais 
elementar e acadêmico sobre os drives da inflação:

1 – aumento na demanda por bens e serviços, em pro-
porção maior do que a oferta pode suprir;

2 – aumentos, ou pressões nos custos de produção;
3 – inércia e expectativas de inflação futura; e
4 – aumento desregrado na emissão de moeda.
Qual seja a denominação, é importante notar que em-

presa que aufere ganhos derivados da inflação (de fatura-
mento, de market share, de falhas de mercado, de concen-
tração, de subtração de direitos trabalhistas ou qualquer 
outro ganho) incide em atitude lesiva ao interesse coletivo 
de forma indisfarçavelmente consciente. Assim como o 
ministro supremo eleito, o Sr. Silva Sauro.

6 de agosto
Na História da Humanidade, somente um país teve a co-

ragem de cometer uma barbaridade como esta.

13 de agosto, Dia do Economista
Razão de afirmar tantas vezes “ninguém é perfeito”.

Rio: 45,6% dos pedidos de  
empréstimo são para empreender

Abrir o próprio ne-
gócio ou investir 
na própria empre-

sa representou quase meta-
de dos pedidos de emprésti-
mo feitos pelos fluminenses 
no mês de junho. Segundo 
levantamento feito pela 
Provu, fintech de meio de 
pagamento e crédito pes-
soal, 45,6% das solicitações 
tiveram essa finalidade. O 
número teve crescimento 
de 20% quando compara-
do com o ano anterior, que 
registrou 38% dos pedidos. 

Mensalmente, a plataforma 
recebe um volume de cerca 
de 100 mil solicitações de 
todos os estados do país.

“Estamos observando 
esse número cada vez mais 
crescente. Além da facilida-
de de fazer um pedido de 
empréstimo de forma total-
mente online, e acreditamos 
que a existência de barreiras 
burocráticas para obter cré-
dito para pequenos negó-
cios, como falta de garantias 
e tempo de CNPJ, são as 
principais razões que estão 

levando o empreendedor a 
buscar financiamento como 
pessoa física”, destaca Bru-
no Borges, CMO da Provu.

Enquanto isso, solicita-
ções de crédito para paga-
mento de dívidas em geral, 
como cartão de crédito, che-
que especial, empréstimos, 
entre outros, apresentaram 
uma leve queda. Em junho 
de 2021 representou 29% 
dos pedidos, e no mesmo 
período deste ano atingiu 
27,5%. Pedidos de crédito 
para cobrir gastos com a casa 

também vêm apresentando 
movimento decrescente. Em 
2021, essa solicitação corres-
pondia a 15%, e neste ano 
está em 9,8%. Por outro lado, 
a requisição de crédito para 
gastos com educação aumen-
tou de 4% em junho do ano 
passado para 6,10% no mes-
mo período deste ano.

A Provu começou a ope-
rar no Brasil em 2015, e de 
lá para cá mais de R$ 750 
milhões já foram empresta-
dos, alavancando a vida de 
mais de 90 mil clientes.

Oito em 10 brasileiros queixam-se  
de burocracia no e-commerce

Da aquisição de um 
produto em uma 
loja à troca de ti-

tularidade em contas de 
luz, gás ou serviços de te-
lefonia, 81% da população 
afirma ter enfrentado algu-
ma dificuldade relacionada 
à comprovação da própria 
identidade em situações de 
consumo. A necessidade 
de fazer cadastro foi a ra-
zão pela qual 42% das pes-
soas já desistiram de fazer 
alguma compra. Os dados 
são da pesquisa “Qual o 
custo de provar que vo-
cê é você”, realizada pelo 
Instituto Locomotiva a 
pedido da Unico, empresa 
líder de identidade digital. 
De acordo com o levanta-
mento, 61% afirmam que 
perderam dinheiro devido 
à burocracia na hora de 
consumir.

Quase metade (48%) já 
pagou mais caro em uma 
compra virtual porque não 
quis perder tempo criando 
cadastro em uma nova loja. 
Deixar de usufruir de des-
conto ao qual tinha direito 
em lojas, estacionamentos 
e farmácias por não estar 
portando documento de 
comprovação no momento 

é citado por 36% dos entre-
vistados.

Oito em cada dez afir-
mam que já perderam tem-
po ao ter que ir presencial-
mente contratar ou alterar 
um plano de consumo de 
telefonia. Sete em cada dez 
afirmam que perderam di-
nheiro porque não conse-
guiram comprar, vender ou 
alugar um automóvel, por 
não portarem um docu-
mento de identificação na 
hora de realizar essa tarefa.

A pesquisa ouviu 1.561 
pessoas, em todo território 
nacional, com mais de 18 
anos, das classes A à D e 
com acesso à internet. Ou-
tras dificuldades em rela-
ções de consumo são: 49% 
deixaram de trocar um pro-
duto/ mercadoria pela ne-
cessidade da apresentação 
da nota fiscal / por não ter 
mais a nota fiscal; 35% dei-
xaram de retirar ou receber 
alguma mercadoria por não 
estar com seu documento 
na hora; 36% tiveram que ir 
presencialmente contratar / 
alterar um plano de consu-
mo de telefonia porque pre-
cisava apresentar algum do-
cumento; 34% deixaram de 
alterar a titularidade de uma 

conta de consumo (luz, 
água, telefonia, gás etc.) por 
falta de documento; e 19% 
não conseguiu comprar/ 
vender/ alugar um automó-
vel por não estar com um 
documento de identificação 
na hora.

A pesquisa também reve-
lou que 90% da população 
brasileira, se pudesse, re-
solveria tudo pela internet 
e, para 85%, é mais fácil 
resolver burocracias online. 
Além disso, sete em cada 
10 brasileiros são a favor da 
utilização de formas digitais 
de identificação, como o re-
conhecimento facial, para 
acessar lojas ou serviços de 
sua escolha.

O índice MCC-Enet, le-
vantamento desenvolvido 
pela Neotrust em parceria 
com o Comitê de Métricas 
da Câmara Brasileira da 
Economia Digital (camara-
-e.net), aponta que a Região 
Sudeste cresceu 4,97% nas 
vendas virtuais no primei-
ro semestre do ano, ante o 
mesmo período de 2021. 
Usando a mesma base de 
comparação, o faturamento 
do setor também teve alta: 
0,76%.

Continuando com o mes-

mo período comparativo, as 
vendas online, por região, 
tiveram o seguinte desem-
penho: Norte (25,84%); 
Nordeste (14,03%); Cen-
tro-Oeste (12,64%); Sul 
(8,48%), ficando o Sudeste 
na última colocação.

Ao comparar os meses 
de junho (2022 e 2021), as 
vendas realizadas pela inter-
net no Sudeste expandiram 
em 3,36%. Mas, quando o 
período observado foi en-
tre junho e maio, neste ca-
so, teve queda de 1,95%. 
Na comparação regional, 
considerando junho e maio, 
as demais regiões tiveram 
o seguinte desempenho: 
Centro-Oeste (-1,82%); Sul 
(-2,26%); Norte (-2,29%); e 
Nordeste (-5,96%).

No período de compa-
ração entre junho (2022 e 
2021), o faturamento do Su-
deste teve queda de -5,50%. 
Continua com desempenho 
negativo na avaliação entre 
junho e maio: -4,80%.

Na comparação regional, 
considerando junho e maio, 
as demais regiões tiveram 
o seguinte desempenho: 
Sul (-2,27%); Centro-Oeste 
(-4,68%); Norte (-7,28%); e 
Nordeste (-11,01%).

Mercado de tablets fecha 1º trimestre em queda

No primeiro trimes-
tre de 2022 foram 
vendidos 713 mil 

tablets no Brasil, resultado 
31% menor do que no mes-
mo período de 2021. Desse 
total, 367 mil aparelhos fo-
ram para o varejo e 346 mil 
para o corporativo, repre-
sentando quedas de 45% 
e 1%, respectivamente, na 
mesma comparação tem-
poral. As informações fa-
zem parte do IDC Personal 
Computing Devices Tra-
cker, estudo realizado pela 
IDC Brasil, líder em inteli-
gência de mercado, serviços 
de consultoria e conferên-
cias com as indústrias de 
Tecnologia da Informação 
e Telecomunicações.

Segundo Daniel Volta-

relli, analista de mercado 
de TIC da IDC Brasil, “o 
recuo nos três primeiros 
meses deste ano se deu, 
principalmente, em função 
das questões econômicas 
que vêm reduzindo o poder 
de compra da população, 
como a alta da inflação e da 
taxa de juros.”

No mercado corporativo, 
os resultados foram melho-
res, estimulados pela área 
educacional. Principalmen-
te, pelas entregas de gran-
des licitações feitas ao lon-
go de 2021 e no início deste 
ano. Dos 346 mil tablets 
destinados ao corporativo, 
260 mil foram para a educa-
ção, um aumento de 4% em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Além 

disso, observou-se um au-
mento da procura pontual 
feita por empresas, princi-
palmente as pequenas, com 
até 99 funcionários, que 
adquiriram tablets para uso 
de seus colaboradores, cada 
vez mais inseridos em um 
modelo de trabalho híbrido.

Quanto ao preço médio 
dos tablets – que gira em tor-
no de R$ 1 mil – ficou cerca 
de 10% maior, enquanto a 
receita caiu 23% ano a ano. 
Nos primeiros três meses de 
2022, esse resultado foi de 
R$ 736 milhões.

Para o restante do ano, 
o estudo projeta forte re-
tração no mercado total de 
tablets, motivada, principal-
mente, pelo desaquecimen-
to das vendas no varejo. 

Neste segmento, a expecta-
tiva é de uma forte retração, 
acima de 20% ano a ano. Já 
nas vendas para o corpo-
rativo, a expectativa é que 
o mercado sinta uma leve 
retração em quase todos os 
segmentos. Apenas o mer-
cado corporativo privado 
deve se manter estável até o 
final do ano.

Já para Rafael Franco, 
CEO da Alphacode, res-
ponsável pelo desenvolvi-
mento de aplicativos para 
marcas como Habib’s, Ma-
dero e TV Band, a pande-
mia potencializou ainda 
mais o uso de aplicativos 
dedicados à entrega de ali-
mentos e favoreceu aqueles 
que já atuavam nesse tipo 
de operação.

CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.
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Três perguntas: Abrafati – momento atual, cenário econômico e demandas

CAMPELLO QUEIROZ RIGHTS LTDA.
CNPJ/ME nº 17.211.514/0001-99 - NIRE 3320937108-8

Reunião de Sócios - Edital de Convocação. Pelo presente edital, ficam os 
senhores quotistas da Campello Queiroz Rights LTDA. (“Sociedade”) convo-
cados a participar de Reunião de Sócios, que será realizada em 05/08/2022, 
em 1ª convocação às 9h, e em 2ª convocação às 10h, na sede social da 
Sociedade, na Rua Lauro Sodré, nº 116, Sala 1407, Botafogo, cidade e Estado 
do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-010, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: ratificação dos contratos de cessão e transferência  de quotas 
firmados entre os sócios, com retirada dos sócios Bernardo Barroso Abbês 
e Guilherme Garcia de Seabra e  consequente alteração da Cláusula Sexta 
do Contrato Social da Sociedade. Rio de Janeiro, 20/07/2022.

Daniel Pessôa Campello Queiroz

COOPERNOVA – COOP. DE MOT. AUT. DO TRANSP. COMPL. 
DE PASS., FRETAMENTO E TURISMO LTDA.

CNPJ.: 05.029.926/0001-23
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS TODOS OS COO-
PERADOS DA COOPERNOVA EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS 
ESTATUTÁRIOS E LEGAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA À SER REALIZADA NA SEDE DA COOPER-
NOVA, LOCALIZADA NA AVENIDA BRAZ DE PINA Nº. 1720 / SALAS 304 
E 407 – BRAZ DE PINA – RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 08/08/2022 EM 
1 ª CONVOCAÇÃO ÀS 09:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 2/3 DOS 
ASSOCIADOS; EM 2 ª CONVOCAÇÃO ÀS 10:00H., C/ A PRESENÇA MÍ-
NIMA DE 50% + 1 DOS ASSOCIADOS; EM 3 ª E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO 
ÀS 11:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 10 ASSOCIADOS, PARA 
DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1 – EXCLU-
SÃO DE COOPERADOS; 2 – INCLUSÃO DE COOPERADOS. * PARA 
EFEITO DE QUORUM, O Nº. DE COOPERADOS NESTA DATA É DE 
062 (SESSENTA E DOIS). RIO DE JANEIRO, 26 DE JULHO DE 2022.

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CABEDELO
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” Assembleia Geral Ordinária

Atendendo determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente convocar os Srs. 
Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária do Condo-
mínio Cabedelo, que será realizada no próximo dia 01 de Agosto de 2022 - 
segunda-feira, no supramencionado Condomínio, às 20:00 horas em primeira 
convocação com o “quorum” legal ou às 20:30 horas, em segunda e última 
convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) Aprovação 
das contas referentes ao período de 07/2021 a 06/2022; 2) Eleição de Sub-
síndico, fixando-lhe remuneração; 3) Eleição de membros do Conselho 
Consultivo e Suplentes; 4) Deliberação e aprovação para reembolso do 
Imposto de Renda referente ao pró-labore do síndico; 5) Aprovação de 
orçamento para o próximo período - 2022/2023; 6) Assuntos Gerais. Para 
votação na assembleia, o condômino deverá estar quite com as quotas 
condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que 
se vencerem até a data da assembleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O 
representante de condômino deverá estar munido de procuração outorga-
da com observância das normas legais, inclusive com firma reconhecida 
(Parágrafo 2º do art. 654 do Código Civil). Em caso de instrumento de 
procuração confeccionado de modo eletrônico, com assinatura digital, o 
mesmo deve ser encaminhado para o email gerencia5@protel.com.br, com 
antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, 
com a indicação do endereço eletrônico ou do procedimento necessário 
para aferição de sua autenticidade, sem o que não será aceito, sendo 
vedada sua eventual verificação no ato da assembleia. 

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2022.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

TERCEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Jane Carneiro S. de Amorim - Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara Cível 
da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com 
o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80 Forum 
CEP: 22710-195 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa03vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas 
Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0053123-51.2018.8.19.0203, 
movida por CONDOMÍNIO UP SIDE ARAGUAIA em face de RONALDO CESAR 
BARBOSA; ROSANE PAIVA JARDIM BARBOSA, objetivando Citem-se os réus 
por edital, com a advertência de que será nomeado Curador Especial, em caso 
de revelia, prazo de 20 dias. Assim, pelo presente edital CITA o réu RONALDO 
CESAR BARBOSA; ROSANE PAIVA JA RDIM BARBOSA, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação 
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, 
e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, 
CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, dezessete de maio de 
dois mil e vinte e dois . Eu, Samara Carvalho da Silva - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/23089, digitei. E eu, Claudia Regina Mendes dos Santos - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28241, o subscrevo.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO E 
SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e es-
tatutárias, convoca toda a categoria dos empregados em hotéis, restau-
rantes, bares e similares (setor de hotelaria e gastronomia), sócios e não-
-sócios, de sua base territorial integrada apenas pelo Município do Rio de 
Janeiro/RJ, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 03 de agosto de 2022, às 09:00 horas, na Rua do Senado 
No. 264, Rio de Janeiro, RJ, Telefone (21) 2221.6007, a fim de delibera-
rem, por escrutínio secreto, sobre os assuntos constantes da seguinte 
Ordem do Dia: a - apresentação, discussão e aprovação das propostas de 
pauta de reivindicações para a negociação da Convenção Coletiva de Tra-
balho a ser negociada junto às categorias econômicas representantes do
setor patronal de hotelaria e gastronomia (paritária categoria econômica), 
visando a obtenção de vantagens econômico-sociais para os componen-
tes da respectiva categoria profissional; b - deliberar e aprovar sobre as 
formas e meios de custeio das despesas e atividades sindicais, como con-
tribuições, taxas de expediente, taxas de reembolso, cotas de participação 
negocial etc., a serem descontadas dos salários/remunerações dos sócios 
e/ou de toda a categoria profissional, como for decidido pela Assembléia, 
bem como, se for o caso, as consequências para os membros da ca-
tegoria profissional que se opuserem e/ou não concordarem em pagar 
as verbas de custeio sindical aprovadas; c - discussão e aprovação das 
condições em que haverá paralisação coletiva, na hipótese de recusa pela 
categoria patronal em discutir as reivindicações constantes da pauta a ser 
aprovada, ou cumprimento da mesma após formalizada; d - votação pela 
Assembleia sobre a concessão de poderes específicos ao Presidente do 
sindicato para negociar e firmar a norma coletiva, ou instaurar Dissídio Co-
letivo de Trabalho nos termos da legislação vigente, se for o caso. Em pri-
meira convocação e para que a Assembléia se instale no horário marcado, 
o quorum para instalação/funcionamento da Assembleia Geral será o de 
metade mais um dos seus componentes (art.106 do Estatuto da entidade). 
Em segunda convocação e para que a reunião se instale uma hora após 
o horário marcado, o quórum para o funcionamento da Assembleia será o 
de qualquer número de seus componentes votantes (art.106 do Estatuto 
da entidade, parte final). Na forma do art.111, §2º., do Estatuto Social, 
a Assembléia poderá se prolongar por período de até 15(quinze) dias, 
contados da data de sua realização (data supra), para que compareçam e 
votem o maior número possível de empregados da categoria profissional 
(sócios e não-sócios), e desde que comprovem pertencer ao quadro de 
sócios ou à categoria, exibindo a carteira social ou a CTPS atualizada ou 
contracheque do mês. Rio de Janeiro, RJ, 27 de julho de 2022.

MARIA CONCEIÇÃO CORREIA CASSIANO
Presidente

Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
o setor de tintas 
com Luiz Cornac-

chioni, presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Fabri-
cantes de Tintas (Abrafati).

Como está o setor bra-
sileiro de tintas?

O setor está indo bem. 
Em termos de volume, o 
primeiro trimestre foi um 
pouco mais lento, mas o se-
gundo já foi melhor, inclu-
sive quando comparamos 
com o 2T21. Tradicional-
mente, o segundo semestre 
sempre é melhor que o pri-
meiro, já que nesse período 
as pessoas começam a mex-
er nos imóveis por conta do 
final de ano. Em 2022, nós 
também temos a Copa do 
Mundo, quando as pessoas 
costumam mexer nas suas 
casas. Por conta disso, nós 
devemos ter um bom ano.

Estamos trabalhando 
com a perspectiva de cresci-
mento de PIB +1%, ou seja, 
entre 2 e 3%, um pouquin-
ho aquém do que tivemos 
em 2020 e 2021, sendo que 
nesses dois anos nós tive-
mos uma situação excepcio-
nal por causa da pandemia. 
Caso tenhamos um cresci-
mento de 3% em 2022, esse 
será o terceiro maior cresci-
mento nos últimos 10 anos, 
sendo que o maior foi regis-
trado em 2021 e o segundo 
em 2020. Isso depois de o 
setor ficar andando de lado 
por sete anos.

Uma coisa bacana é que 
nós temos percebido que 
o hábito de se mexer nos 
imóveis passou a ser uma 
constante. Isso se deve a al-
gumas questões, como, por 
exemplo, o sistema híbrido 

de trabalho que fez com que 
as pessoas passassem mais 
tempo em casa. As mexi-
das nos imóveis também 
passaram a ser escalonadas. 
Antes, passavam-se três, 
quatro anos para que se 
fizesse uma nova mexida, 
sendo que hoje se mexe um 
pouco aqui, depois se mexe 
um pouco ali. Outro ponto 
é que a questão do bem-es-
tar e do conforto veio para 
ficar. Como as tintas deco-
rativas e imobiliárias são o 
carro-chefe do setor, com 
uma representação de 80%, 
isso faz com que tenhamos 
um ritmo mais constante e 
sem grandes flutuações.

Além disso, o mercado 
possui uma grande quanti-
dade de imóveis que estão 
sendo finalizados. Quando 
se constrói um prédio, o 
setor de tintas só aparece 
no final da cadeia. Pri-
meiro se passa pelo tijolo 
e areia, depois vem a parte 
de piso e metal sanitário, e 
só depois vem as tintas. O 
reflexo para nós é sempre 
ao longo do processo. Isso 
trará um impacto positivo 
para o setor.

Óbvio que nós temos 
outros segmentos de tintas, 
como as industriais e de in-
fraestrutura, que também 
estão indo bem. O Marco 
Legal do Saneamento já es-
tá produzindo efeitos para 
o setor. As pessoas tendem 
a achar que tinta é tinta de 
parede, mas as tintas estão, 
praticamente, em todos os 
produtos manufaturados 
e em todos os tipos de es-
truturas. Uma obra de san-
eamento precisa de muita 
tinta. Por exemplo, os tan-
ques e as tubulações são 
pintadas. Além disso, alguns 
processos de concessão 

já começam a demandar 
tintas, como aeroportos, 
rodovias e instalações liga-
das aos setores de energia 
elétrica, eólica e petróleo. 
O setor do agronegócio, 
que não tem crise no Brasil, 
também consome muitas 
tintas.

As tintas do setor auto-
motivo estão num ritmo 
médio por conta dos prob-
lemas do próprio setor, 
mas estamos perceben-
do os efeitos da repintura 
dos carros usados. Num 
primeiro momento, a pan-
demia fez com que a quan-
tidade de carros circulando 
diminuísse, o que levou à 
queda do número de ac-
identes, principal motivo 
para que as pessoas levas-
sem seus carros para serem 
arrumados. Isso já está sen-
do retomado. As pessoas 
também estão repintando 
seus carros usados por du-
as razões: a melhoria pura 
e simples, e a escassez de 
carros novos, o que está fa-
zendo com que as pessoas 
cuidem dos seus carros já 
que ficarão mais tempo 
com eles.

É importante destacar 
que hoje o Brasil é o quinto 
maior produtor de tintas no 
mundo. Nós estamos nos 
aproximando da marca de 2 
bilhões de litros produzidos 
por ano.

Como o atual cenário 
econômico de alta da in-
flação e dos juros afeta o 
setor de tintas?

Todos sentem es-
sa questão, mas devido a 
variável das pessoas esta-
rem colocando mais foco 
nos cuidados dos imóveis, 
por exemplo, o setor está 
ficando numa posição mais 

flat. Nós não vamos voar, 
mas também não vamos 
ter uma depressão muito 
grande. O crescimento que 
estamos esperando, para 
um momento como esse, 
é excepcional. O setor vai 
passar por esse momento 
devido a questão da essen-
cialidade, do conforto e do 
bem-estar.

Além disso, nós temos 
uma série de pinturas que 
são obrigatórias, que inde-
pendem de conjuntura. Os 
edifícios novos não podem 
ser entregues sem pintu-
ra. Da mesma forma, ano 
eleitoral é marcado pela 
realização de uma série de 
obras. Uma rodovia precisa 
de tinta para demarcação da 
pista e da tinta que será uti-
lizada nas placas.

Independente de quem 
ganhe as eleições, quais 
são as principais deman-
das técnicas do setor para 
o próximo presidente e os 
próximos governadores?

Nesse momento, nós 
estamos trabalhando num 
documento do setor de 
construção civil, que in-
clui o setor de tintas, que 
servirá tanto para a esfera 
federal quanto para as es-
feras estaduais. Ele deverá 
estar fechado até o início de 
agosto.

Eu gostei da sua colo-
cação “independente de 
quem ganhe”, pois esse 
documento será um posi-
cionamento setorial para 
os postulantes dos cargos. 
Ele vai passar por temas co-
mo a reforma tributária e a 
questão do desenvolvimen-
to ambiental, ESG e suste-
ntabilidade.

Nós também vamos en-
trar um pouco na questão 

de mecanismos de incenti-
vo setorial. Como o setor 
da construção civil é carac-
terizado pela alta emprega-
bilidade e geração de renda, 
ele precisa de condições pa-
ra crescer de forma flat sem 
grandes variações.

Outro ponto importante 
é o incentivo à construção 
habitacional. O déficit 
habitacional brasileiro é um 
problema crônico que pre-
cisa ser enfrentado. Quan-
do se trabalha na sua elim-
inação, se estimula a econo-
mia de uma tremenda for-
ma em termos de geração 
de emprego e utilização de 
materiais.

Com relação aos materi-
ais, esse é um aspecto inter-
essante, pois a maior parte 
do que é utilizado pela con-
strução civil é produzido no 
Brasil. No caso das tintas, 
estamos falando de 100% 
da produção. Isso estimu-

la a indústria nacional, que 
vem sofrendo com a tão 
falada desindustrialização 
do Brasil, que precisa ser 
combatida.

A formação de mão de 
obra é outro assunto que 
estamos batendo. Nós pre-
cisamos que sejam desen-
volvidos bons profissionais 
como pedreiros, pintores e 
encanadores. Esses profis-
sionais estão fazendo coisas 
importantes e que devem 
ser feitas para durarem.

Nós temos também a 
questão de incentivo à in-
ovação, pois existe muita 
tecnologia envolvida na 
fabricação de tintas. Um 
avião pousa no Rio debaixo 
de uma temperatura de 38º 
e não pinga tinta, da mesma 
forma que voa com uma 
temperatura de menos 30º 
e a mesma tinta não racha. 
Isso pode parecer simples, 
mas não é.

Edital de convocação Confederação Brasileira da Arte Sambo - 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, quais sejam: FEDERAÇÃO AMADORA DE SAM-
BO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FASERJ, CNPJ: 12676461000168 , 
FEDERAÇÃO DE LUTA OLIMPICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
CNPJ: 04.425.927/0001-24 e FEDERAÇÃO DE LUTA OLIMPICA E ASSOCIA-
DAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FLOAERO, CNPJ: 04.898.022/0001-71, 
estas aptas a votarem, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 30 de agosto de 2022 às 14 horas em primeira chamada havendo 2/3 do 
quórum, ou às 15 horas com qualquer quórum presente, na Travessa Santa Cla-
ra, nº 2,  Ponta D’areia, Niterói, RJ, CEP: 24040-055, a fim de discutirem e delibe-
rarem 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 apro-
vação; 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 ca-
sos de COVID-19, de modo excepcional a presente assembleia se dará de modo 
presencial e virtual na plataforma Microsoft Teams, cujo link de acesso a sala 
será enviado por e-mail aos convocados 5 (cinco) dias antes da referida assem-
bleia. O Presente Edital informa que até o dia 10/08/2022, os candidatos deverão 
registrar as Chapas para as Eleições, junto ao secretário-geral e/ou na secretaria.

Carlos Nazareno Da Rosa Maia - Presidente da CBAS
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SÉTIMA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias<\C> O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Andréia Florêncio Berto - Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara Cível 
da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 
80 Fórum CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - 
RJ e-mail: jpa07vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, 
de nº 0040848-36.2019.8.19.0203, movida por CONDOMÍNIO SPAZIO VITA 
RESIDENCIAL CLUBE em face de VALERIA MORENO CORREA LUCAS, 
objetivando a condenação da Ré ao pagamento das cotas condominiais, 
vencidas e a vencer, referentes ao imóvel situado na Estrada do Tindiba nº 
979, Bloco 2, Apto 205, Taquara, nesta cidade, cujo principal é composto 
pelas cotas condominiais inadimplidas (período de fevereiro de 2019 até 
setembro de 2019) e pela emissão de ônus reais da unidade, acrescido 
de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, totalizando o 
valor de R$ 7.077,03 (sete mil, setenta e sete reais e três centavos). Assim, 
pelo presente edital CITA a ré VALERIA MORENO CORREA LUCAS, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido para, no prazo de quinze 
dias, oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, 
CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil 
e vinte e dois. Eu, Fernanda Gomes Castelo Branco - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/29413, digitei. E eu, Gustavo Alves de Souza - Chefe de 
Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo.

SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/ME no 13.218.518/0001-48 - NIRE 33.0033225-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

Ficam os senhores acionistas da SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE 
EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, 
no 160, sala 1519, Centro, CEP: 17.700-000, inscrita no CNPJ/ME sob o 
no 13.218.518/0001-48 (“Companhia”), convocados para participar da As-
sembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, que ocorrerá na 
sede social, no dia 02 de agosto de 2022, às 10:00 horas, tendo por objeto a 
seguinte Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a aprovação da transferência do 
imóvel objeto da matrícula no 156.190, área total de 4.931,45 m2, registrado 
perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto 
(“Imóvel”), de titularidade da Companhia, à Associação Portuguesa de Es-
portes Atléticos, associação privada, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Inhaúma, 157, CEP: 14.010-
100, inscrita no CNPJ/ME sob o no 56.015.191/0001-10 (“Associação Por-
tuguesa”), por força do instrumento de transação celebrado nos autos dos 
processos no 1052400-18.2017.8.26.0506, 1052403-70.2017.8.26.0506 e 
1043563-71.2017.8.26.0506 em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de 
Ribeirão Preto, do Estado de São Paulo; (b) aprovar a reeleição ou eleição, 
conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia; e (c) deliberar sobre a aprovação para que a Diretoria da Companhia 
tome todas e quaisquer medidas necessárias e/ou conveniente à efetiva-
ção da deliberações para implementar todos os atos necessários ou con-
venientes para implementar referidos atos, se aprovados. Conforme dispõe 
o Artigo 10 do Estatuto Social, caso os acionistas participem remotamente 
da Assembleia Geral, deverão expressar seus votos por meio de carta ou 
correio eletrônico para o e-mail gepgestao@genial.com.vc, que identifique 
de forma inequívoca o remetente. Os acionistas poderão ser representados 
na Assembleia Geral por procurador, com poderes específicos, constituído 
há menos de 1(um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia 
ou advogado, em conformidade com o parágrafo único do Artigo 10 do 
Estatuto Social da Companhia. Rio de janeiro (RJ), 25 de julho de 2022.

Fabio Vilela de Moraes - Conselheiro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
4ª VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA

AV. LUIZ CARLOS PRESTES, S/Nº , 2º ANDAR 0  –  - RJ
Tel.: (21) 3385-8807 - E-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO 
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 

DE MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR 
BANCO DO BRASIL S/A em face de POSTO DE GASOLINA 
PRAIA ENCANTADA LTDA, MARCIA BARBOSA SANSAO 

BAPTISTA E CARLOS ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS - 
PROCESSO Nº 001665-60.2007.8.19.0209, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) MARIO CUNHA OLINTO FILHO – Juiz(a) 
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a 
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - POSTO DE GASOLINA PRAIA 
ENCANTADA LTDA, MARCIA BARBOSA SANSAO BAPTISTA 
E CARLOS ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS - que será 
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA 
SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: 
O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.
alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do 
inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único 
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no 
mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por 
valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 
16/08/2022 às 15:30h e, não havendo licitantes, se iniciará de 
imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% 
da avaliação, que será encerrado no dia 18/08/2022 às 15:30h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme laudo de avaliação às fls. 
608e) DIREITO E AÇÃO DO APARTAMENTO 702 DO BLOCO 02 
(ED. ST ANDREWS), DA AV. CANAL DE MARAPENDI, N° 2915 
– BARRA DA TIJUCA – RJ. 215M². Com 3 Vagas na Garagem. 
Matriculado no 9º RGI sob o nº 212.799. (...) Pelo exposto, 
avalio o Imóvel acima descrito em R$ 2.500.000.000,00(dois 
milhões e quinhentos mil reais), que corresponde pela UFIR 
674.709,2  e atualizados na presente data perfaz o valor de 
R$ 2.760.572,69 (Dois milhões, setecentos e sessenta mil, 
quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos). 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, 
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) 
Executado(s)/Condôminos(s) (POSTO DE GASOLINA PRAIA 
ENCANTADA LTDA, MARCIA BARBOSA SANSAO BAPTISTA 
E CARLOS ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o 
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, 
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO 
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. 
Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 29 de 
junho de 2022. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo 
__. (ass.) MARIO CUNHA OLINTO FILHO – Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 28ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE 
COTAS CONDOMINIAIS em que CONDOMINIO DO EDIFÍCIO 
MARBELO move em face de ESPOLIO DE ROSA CHAZIN na 
forma abaixo. Processo n°0062515-83.2011.8.19.0001. A Dra. 
Caroline Rossy Brandão Fonseca, Juíza em Exercício na 28ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com 
prazo de 05 dias, aos interessados e aos devedores ESPOLIO 
DE ROSA CHAZIN que no dia 03 (três) de agosto de 2022, 
com início às 11h00min e término às 11h40min, será levado a 
Leilão Público, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, 
matriculado na JUCERJA nº 116 e/ou sua preposta GLACE 
DI NAPOLI, com escritório na Travessa do Paço, nº 23 - sala 
812 - Centro, CEP.: 20010-170, leilão este que se realizará na 
forma online no endereço eletrônico www.schulmannleiloes.
com.br, o Bem penhorado  às fls. 166 e avaliado às fls. 591, e 
descrito como segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: De 
acordo com a solicitação do Condomínio do Edifício Marbelo 
representado pela sua síndico, apresentamos a conclusão do 
nosso departamento de avaliações, quanto ao valor de venda do 
imóvel, situado à Rua Gustavo Sampaio 520, Apto 403, Bairro 
Leme - Rio de Janeiro - Rio De Janeiro, descrito abaixo: Trata-
se de um imóvel constituído de: Imóvel de 1956 com 52,00 m² – 
Apartamento de 1 Quarto – Tendo valor Venal de R$124.357,00. 
Tomando-se por base as considerações descritas acima e tendo 
em vista, quanto ao terreno, sua localização, formato, dimensões, 
área construída e condições de aproveitamento, características 
da zona, padrão do logradouro, situação e serviços públicos, seu 
tipo, idade, distribuição das peças e fins de utilização, qualidade 
dos materiais empregados em seu acabamento, estado geral de 
conservação, avaliamos o imóvel quanto ao valor de Mercado. 
Diante das informações colhidas e pesquisas de ofertas atuais e 
medidas do imóvel e seu estado de conservação. Rio de Janeiro, 
15 de abril de 2021. VALOR DA AVALIAÇÃO HOMOLOGADO 
PELA JUÍZA R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 
Constam débitos de IPTU no valor de R$10.070,69, débitos de 
FUNESBOM no valor R$748,07. E os débitos condominiais serão 
informados até a data do leilão. Sendo infrutífero o primeiro 
leilão, será vendido no dia 10 (dez) de agosto de 2022 no 
mesmo local e hora, pela melhor oferta acima de 50% do 
valor da avaliação, de acordo com o art. 886, V, do CPC/2015.  
Para que os interessados tomem conhecimento deste edital, 
o mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim 
os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio deste 
edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo 
CPC/2015. A arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento 
judicial em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á 
a vista e imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art. 
892, caput, do CPC/2015), 5% de comissão do leiloeiro no ato 
e 1% de custas de cartório até o máximo permitido por lei, serão 
pagas pelo arrematante. Fica ciente o arrematante em caso de 
desistência sem que haja erro do leiloeiro constatado pelo juízo 
não será devido o reembolso da comissão. Rio de Janeiro, 13 
de julho de 2022. Eu, __ Escrivã, mandei digitar e subscrevo. 
(Ass.) MMA. DRA. CAROLINE ROSSY BRANDÃO FONSECA. 

China: US$ 1,29 bilhão de 
investimentos no Camboja
Agricultura e agroindústria, manufatura, turismo e infraestrutura

Fitch: nova metodologia de 
Rating de Infraestrutura e 
Financiamento de Projetos

O Camboja atraiu 
investimentos em 
ativos fixos de 

US& 1,29 bilhão da China 
no primeiro semestre de 
2022, de acordo com um 
relatório do Conselho pa-
ra o Desenvolvimento do 
Camboja. A China continua 
sendo o principal investi-
dor estrangeiro no país do 
Sudeste Asiático, respon-
dendo por 43% do total de 
2,99 bilhões de dólares que 
o reino aprovou durante o 
período de janeiro a junho 
deste ano, segundo o rela-
tório.

Outros investimentos es-
trangeiros no reino no pri-
meiro semestre deste ano 
foram da Tailândia, Samoa, 
Ilhas Virgens Britânicas, Co-
reia do Sul, Cingapura, Ilhas 
Cayman, Malásia, Japão e 
Austrália, acrescentou.

Os projetos de inves-
timento se concentraram 
nos setores de agricultura 
e agroindústria, manufatu-
ra, turismo e infraestrutura. 

Heng Sokkung, secretário 
de Estado e porta-voz do 
Ministério da Indústria, Ci-
ência, Tecnologia e Inova-
ção, disse que os excelentes 
laços, o Acordo de Livre 
Comércio Camboja-China 
(CCFTA) e o acordo co-
mercial da Parceria Econô-
mica Regional Abrangente 
(RCEP) são os principais 
fatores que encorajam mais 
investidores chineses para o 
Camboja. Tanto o CCFTA 
quanto o acordo comercial 
de 15 membros da RCEP 
entraram em vigor em 1º de 
janeiro de 2022.

“Acho que esses acordos 
de livre comércio, juntamen-
te com a lei de investimento 
favorável do Camboja, paz e 
estabilidade política, propor-
cionaram uma grande opor-
tunidade para investidores 
estrangeiros, particularmente 
chineses, investirem no Cam-
boja”, disse ele à Xinhua. 
“O investimento chinês não 
só trouxe novo capital, mas 
também tecnologias avança-

das para o desenvolvimento 
socioeconômico do Cambo-
ja”, acrescentou  Sokkun.

Lim Heng, vice-presiden-
te da Câmara de Comércio 
do Camboja, disse que a 
forte amizade e a Iniciativa 
do Cinturão e Rota também 
são os principais fatores 
responsáveis pela atração 
de mais investidores chine-
ses para o reino. “O inves-
timento chinês é essencial 
para ajudar a impulsionar 
a economia do Camboja e 
criar novos empregos pa-
ra o povo cambojano na 
era pós-pandemia de Co-
vid-19”, disse ele à Xinhua.

Enquanto isso, o Depar-
tamento Geral de Alfânde-
gas e Impostos Especiais 
do Camboja registrou um 
crescimento anual de 19,7 
por cento no volume de 
comércio Camboja-China 
para 5,98 bilhões de dólares 
durante o primeiro semes-
tre de 2022.

O subsecretário de Esta-
do e porta-voz do Ministé-

rio do Comércio, Penn So-
vicheat, disse que a China é 
o maior parceiro comercial 
do Camboja, prevendo que 
o crescimento do comér-
cio bilateral será maior nos 
próximos meses e anos. “A 
China é um grande mercado 
para o Camboja, especial-
mente para nossos produ-
tos agrícolas em potencial, 
como arroz, banana, manga 
e mandioca, entre outros”, 
disse à Xinhua. “Tanto o 
RCEP quanto o CCFTA 
têm dado um impulso ao 
nosso crescimento de co-
mércio e investimento”, 
acrescentou.

O RCEP abrange 15 
países da Ásia-Pacífico, 
incluindo 10 estados-
membros da Asean, sendo 
Brunei, Camboja, Indoné-
sia, Laos, Malásia, Mian-
mar, Filipinas, Singapura, 
Tailândia e Vietname, e 
os seus cinco parceiros 
comerciais, China, Japão, 
Coreia do Sul, Austrália e 
Nova Zelândia.

A agência de classifi-
cação de risco de 
crédito Fitch Ratin-

gs converteu a versão para 
consulta de sua nova Meto-
dologia de Rating de Infra-
estrutura e Financiamento 
de Projetos em final e a pu-
blicou em português nesta 
terça-feira. O novo relatório 
substitui o de mesmo nome, 
que havia sido publicado 
em 23 de agosto de 2021. 
A versão para consulta ha-
via sido disponibilizada em 
13 de junho e ficou aber-
ta a comentários até 13 de 
julho. A Fitch não recebeu 
sugestões durante o perí-
odo, portanto, não publi-
cou um feedback report. A 
principal mudança na nova 
metodologia é a introdução 
de Ratings de Recuperação 
(RRs) como um indicador 
separado da análise de in-
fraestrutura da Fitch. Os 
RRs para o setor estarão 
disponíveis mediante pedi-
do de emissores ou investi-
dores.

Estas classificações se 
aplicam a uma companhia/
investidor que deseja in-
vestigar a probabilidade de 
recuperação de um instru-
mento de dívida em caso 
de inadimplência, indepen-
dentemente de o ativo estar 

operacional ou em constru-
ção.

A Fitch desenvolveu es-
se quadro após receber 
questões de investidores 
sobre o valor dos RRs pa-
ra ratings de infraestrutura 
e financiamento de pro-
jetos. Como os utilizados 
em finanças corporativas, 
os RRs de infraestrutu-
ra vão de ‘RR1’ a ‘RR6’. 
A Fitch prevê poucas ações 
de rating em consequência 
da implementação de RRs 
para infraestrutura e finan-
ciamento de projetos, igual-
mente distribuídos entre 
elevações e rebaixamentos. 
Todas as ações estarão no 
setor de transportes. A Fi-
tch colocará os ratings dos 
emissores que podem ser 
afetados pela mudança em 
Observação Metodológica 
e divulgará esta ação em 
seu site em breve. Todas 
as Observações serão re-
solvidas em até seis meses. 
A nova metodologia tam-
bém traz pequenos es-
clarecimentos sobre a 
abordagem de riscos de re-
financiamento e de contra-
parte para ratings de infra-
estrutura e financiamento 
de projetos. Os esclareci-
mentos não devem resultar 
em ações de rating.

Vendas do Tesouro Direto superam resgates em R$ 1,53 bi

No mês de junho, 
as vendas de tí-
tulos do Tesouro 

Direto superaram os res-
gates em R$ 1,53 bilhão, 
segundo balanço divulgado 
nessa terça-feira pelo Te-
souro Nacional. Os inves-
timentos no programa atin-
giram R$ 3,67 bilhões no 
período, já os resgates tota-
lizaram R$ 2,13 bilhões. As 
aplicações de até R$ 1 mil 

representaram 60,48% das 
operações de investimento 
no mês. O valor médio por 
operação foi de R$ 6.195.

Segundo a Agência Bra-
sil, os títulos mais procu-
rados pelos investidores 
foram aqueles corrigidos 
pela taxa básica de juros, a 
Selic (Tesouro Selic), que 
corresponderam a 55,31% 
do total. Em junho, esses 
títulos somaram R$ 2,03 bi-

lhões em vendas. Os títulos 
vinculados à inflação, me-
dida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), correspon-
deram a 31,76% das vendas, 
somando R$ 1,16 bilhão.

Já os títulos prefixados, 
com juros definidos no mo-
mento da emissão, tiveram 
participação de 12,92%, to-
talizando R$ 473,99 milhões 
em vendas. Os títulos indexa-

dos à Selic também lideraram 
nos resgates antecipados, so-
mando R$ 1,19 bilhão, o que 
representa 55,57% do total 
de recompras.

Os títulos remunerados 
pelo IPCA (Tesouro IP-
CA+, Tesouro IPCA+ com 
Juros Semestrais e Tesouro 
IGPM+ com Juros Semes-
trais) totalizaram R$ 613,03 
milhões, ficando com 
28,72% dos títulos. 
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SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS DE PAPEL, 
PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 34.021.287/0001-58
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO TRIÊNIO 2022-2025

Pelo presente edital, em conformidade com o Estatuto Social, será realizada 
eleição para a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes junto à FIRJAN para o triênio 2022-2025, no dia 25 de 
agosto de 2022, no período das 10h às 16h, na sede do Sindicato na Rua 
Santa Luzia - de 407 ao fim - lado ímpar, Salas 806 a 808, bairro Centro, Rio 
de Janeiro. Será de 15 (quinze) dias o prazo para o registro de chapas, com 
início após a publicação do edital e que expirará no dia 10 de agosto de 2022. 
O requerimento do registro de chapa, em 2 (duas) vias, acompanhado de 
todos os documentos exigidos para esse registro, será dirigido a Secretaria 
Executiva do Sindicato e deverá ser assinado por integrante da chapa e pela 
mesma responsável e entregue na Secretaria do Sindicato no endereço acima 
indicado, no horário de 10h às 16h, de 2ª a 6ª feira, onde se encontrará à 
disposição dos interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação 
de informações sobre o processo eleitoral, recebimento de documentação 
e fornecimento de recibo. A impugnação de chapa ou de candidato poderá 
ser feita até 3 (três) dias após a divulgação das chapas registradas. Em 
primeira convocação, o quórum será de 2/3 (dois terços) dos associados 
em condições de voto. Caso não haja quórum em primeiro escrutínio, 
segunda votação ocorrerá no primeiro dia útil subsequente à data do primeiro 
escrutínio, no mesmo endereço e horário e o quórum será da metade mais 
um dos associados quites e em condições de voto. Caso não haja quórum 
em segundo escrutínio, terceira e último escrutínio será realizado no primeiro 
dia útil subsequente ao segundo escrutínio, no mesmo endereço e horário do 
primeiro e o quórum será de 40% dos associados quites e em condições de 
voto. Em caso de chapa única, segundo escrutínio será realizado 02 horas 
após o primeiro e o quórum será da maioria simples dos associados presentes 
e em condições de voto. Na eventualidade de empate, realizar-se-á novo 
pleito no prazo de 5 (cinco) dias após o escrutínio em que se verificar tal fato, 
limitando-se este pleito às chapas empatadas e ao quórum que deu origem 
ao empate. A posse será realizada imediatamente após a apuração. Rio de 
Janeiro, 26 de julho de 2022. Angela Maria Machado da Costa.

Ibovespa fecha em queda de 0,62%

Esta terça-feira co-
meçou levemente 
positiva. “No pré-

mercado, tivemos o Iboves-
pa com abertura estável e 
leve alta. Porém, logo que a 
bolsa de Nova York abriu, 
tivemos a queda do Ibo-
vespa e índices externos, 
influenciada pela expecta-
tiva de decisão de política 
monetária do Fed, banco 
central dos EUA, que irá 
ocorrer amanhã, além de 
resultados corporativos que 
vieram abaixo do espera-
do.”  Os comentários são 
de Marcus Labarthe, sócio-
fundador da GT Capital In-
vestimentos. 

O Ibovespa fechou em 
queda de 0,62%, a 99.646,35 
pontos, de acordo com da-

dos preliminares. “No Bra-
sil, tivemos a divulgação 
de dados do IPCA-15, que 
vieram abaixo do esperado, 
o que foi positivo. Mas sa-
bemos que se trata de um 
alívio temporário devido 
às decisões do governo em 
relação à diminuição do im-
posto de ICMS diminuindo 
preços de gasolina e ener-
gia, o que passa uma sen-
sação de melhora, porém 
não temos o problema da 
inflação resolvido. Isso de-
ve levar o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom), do 
Banco Central, a subir ju-
ros novamente na próxima 
semana como tentativa de 
controlar a inflação”, avalia 
Labarthe.

Segundo o analista, a gi-

gante Walmart chegou a 
cair mais de 10% indicando 
ao mercado uma projeção 
de queda olhando o hori-
zonte de altos índices de 
estoque e de inflação alta. 
Com isso, a gente entende 
que o apetite no consumo 
tende a diminuir no mer-
cado norte-americano. Isso 
foi responsável por fazer 
com que os setores de va-
rejo internacional também 
começassem a perder mais 
força. No Brasil, Magazine 
Luiza e VIA caíram mais de 
4% hoje influenciadas pelo 
mau humor que o Walmart 
trouxe para o mercado.

Balanços

Em relação aos balan-

ços internacionais, ele co-
mentou que o banco UBS 
caiu mais de 10% com um 
resultado abaixo do espe-
rado e o Goldman Sachs 
cortou a projeção da to-
nelada do minério de ferro 
de US$ 85 dólares a tone-
lada para US$ 75 dólares 
no final de ano. Isso fez 
com que no Brasil ações 
ligadas a commodities, es-
pecialmente as metálicas, 
desacelerassem.

Em relação ao dólar, os 
indicadores de volatilidade 
continuam elevados, ape-
sar da aparente calmaria do 
mercado. Na segunda-feira 
(25) o dólar caiu frente ao 
real e nesta terça-feira tam-
bém caiu 0,34%. “Mas não 
podemos esquecer o que 

ocasionou a alta do dó-
lar frente ao mercado e às 
moedas internacionais”, 
diz Labarthe. Segundo ele, 
a queda vem de um movi-
mento bem normal de mer-
cado, visto que correções ao 
longo da trajetória são bem 
normais, ainda porque a va-
lorização do dólar nestes úl-
timos três meses foi atípica. 
Os países exportadores fo-
ram os que menos sofreram 
pela valorização das com-
modities que auxiliavam, 
porém estamos vendo que 
a queda nas commodities 
agora faz caminho inverso.

‘’Enquanto o risco per-
siste, os desafios de analisar 
uma economia europeia fra-
ca beirando a recessão, pre-
ocupações com o aumento 

da tensão entre China e 
Taiwan, o mercado acaba 
realizando lucros no dólar, 
o que faz o real se valorizar 
frente à moeda. Ainda as-
sim, o indicador da força do 
dólar segue forte. “O risco 
faz com que o investidor 
procure opções de prote-
ção, ou seja, diminuir riscos.

O mercado tende a 
vender renda variável, 
diminuir exposição em 
mercados emergentes e 
economias que possam vir 
a apresentar resultados ne-
gativos e compra dólar co-
mo proteção. Porém, nos 
últimos dois pregões, vem 
ocorrendo o movimento 
contrário com dólar cain-
do e realização de lucros”, 
explica o analista.

Investimentos de Private Equity e Venture Capital chegaram R$ 28 bi

BC subirá juros novamente na próxima semana como tentativa de controlar a inflação

Os aportes dos 
fundos de Private 
Equity e Venture 

Capital em empresas bra-
sileiras superaram R$ 28,1 
bilhões no primeiro semes-
tre deste ano, valor 13,8% 
superior aos R$ 24,7 bi-
lhões investidos no mesmo 
período de 2021. O cres-
cimento foi especialmente 
impulsionado pelos recur-
sos aplicados entre os me-
ses de abril, maio e junho 

deste ano. Os dados são de 
pesquisa trimestral realizada 
pela KPMG e a Associação 
Brasileira de Private Equity 
e Venture Capital (ABV-
CAP).

Entre abril e junho, os 
aportes em Private Equity 
alcançaram R$ 11,3 bilhões, 
alta de 117,3% com relação 
ao primeiro trimestre, e des-
taque para os investimentos 
no setor financeiro. Já em 
Venture Capital, o volume foi 

de R$ 5,2 bilhões, uma queda 
de 18,8% em relação aos três 
primeiros meses deste ano.

“Mesmo com todas as 
adversidades, o Brasil con-
tinua sendo um destino ex-
tremamente relevante para 
esses investimentos, como 
evidenciado pelos resul-
tados do semestre. Além 
disso, vale destacar que 
o aumento dos recursos 
aplicados está diretamente 
relacionado com o forta-

lecimento do ambiente de 
negócios e, consequente-
mente, à geração de mais 
oportunidades no mercado 
nacional”, afirma o sócio-lí-
der de Private Equity e Ven-
ture Capital da KPMG no 
Brasil”, Roberto Haddad.

As empresas de tecnologia 
ligadas aos setores financei-
ro e de seguros (fintechs e 
insurtechs) receberam 21% 
dos investimentos dos fun-
dos de venture capital no pri-

meiro trimestre do ano. Já as 
retailtechs, startups do setor 
de varejo, responderam por 
12% dos recursos, enquanto 
as healthtechs, companhias 
do setor de saúde, ficaram 
com 11% dos aportes.

“Ainda que o ambiente 
de negócios mais desafiador 
para as empresas de Tech, 
as incertezas relacionadas à 
guerra e ao período eleitoral 
possam influenciar as nego-
ciações, o Brasil segue apre-

sentando grande potencial 
de expansão”, diz o presi-
dente da ABVCAP, Piero 
Minardi. “O equilíbrio entre 
os valores consolidados em 
Private Equity e em Ventu-
re Capital demonstram que, 
em ambos os casos, os in-
vestidores estão focados em 
um crescimento de longo 
prazo e, por isso, manten-
do o fôlego para preservar 
recursos e avaliando os ris-
cos”, destaca.

R$ 2 por R$ 34 e R$ 5 por R$ 420 para comemorar a Independência

O Banco Central 
(BC) lançou 
nesta terça-feira 

uma moeda de prata e ou-
tra de cuproníquel (liga de 
cobre e de níquel) come-
morativas do bicentenário 
da Independência do Bra-
sil. A moeda de prata tem 
valor de face de R$ 5, mas 
custará R$ 420. Com valor 
de face de R$ 2, a versão 

em cuproníquel custará R$ 
34. Produzidas pela Casa 
da Moeda, as peças estão 
sendo vendidas exclusiva-
mente para colecionadores 
pelo site Clube de Meda-
lhas. “As duas moedas que 
lançamos hoje retratam 
esse momento histórico 
que trouxe como desfecho 
a independência do nosso 
país”, disse o presidente 

do BC, Roberto Campos 
Neto, durante o evento de 
lançamento.

Embora seja mais ba-
rata, a versão em cupro-
níquel trouxe uma novi-
dade. Essa é a primeira 
moeda da história do 
Brasil com detalhes co-
loridos em um dos lados. 
O anverso (parte da fren-
te) tem uma faixa verde 

e amarela, acompanhada 
da primeira estrofe do 
Hino da Independência e 
do valor de face de R$ 2. 

O reverso (parte de trás) 
traz a cena do grito da in-
dependência nos moldes 
retratado pelo pintor Pe-
dro Américo, no quadro 
Independência ou Morte.

A versão em prata tem 
uma bandeira do Brasil na 

parte da frente, acompa-
nhada do valor de face de 
R$ 5 e da primeira estrofe 
do Hino da Independência. 
A parte de trás retrata a ses-
são do Conselho de Estado, 
presidida pela princesa Le-
opoldina e com a participa-
ção de José Bonifácio, que 
culminou no envio de car-
tas que pediam que Dom 
Pedro rompesse com a co-

roa portuguesa.
Na face traseira da mo-

eda de prata está, em pri-
meiro plano, a litografia D. 
Pedro I: Imperador, do ar-
tista francês Sébastien Sis-
son, que traz uma imagem 
de perfil do imperador. Em 
segundo plano, está a pin-
tura Sessão do Conselho de 
Estado, de Georgina de Al-
buquerque.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
25ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115, SALAS 345-D, 347-D, 349-D, 
LÂMINA I, 3º ANDAR, CASTELO, RIO DE JANEIRO - RJ C.E.P.: 
20020-903 - Tel.: (21) 3133-2173 - E-mail: cap25vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 
ELETRÔNICA (ON-LINE), PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), 
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO SOLAR DAS PEDRAS em face de 
AGENOR JORGE FERNANDES CORREA E ESPÓLIO DE 
SELMA SANTOS CORREIA, nos autos do PROCESSO 
Nº 0062143-90.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) SIMONE GASTESI CHEVRAND – Juíza Titular da 
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão 
Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, para 
conhecimento de todos os interessados e Executado(s), e 
especialmente IMTIMAR com prazo de 20 (vinte) dias o réu 
ESPÓLIO DE SELMA SANTOS CORREIA, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para ciência de que será realizado 
o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS 
REPRESAS CARDOSO, matriculado na JUCERJA sob a 
matrícula nº 150, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 
711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 
99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro 
Leilão para venda por valor igual ou superior a avaliação será no 
dia 22/08/2022 às 12h, e não havendo lances no primeiro leilão, o 
Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 
25/08/2022 às 12h, onde o lanço inicial será por valor igual ou 
superior a 50% da avaliação, sendo certo que os lances serão 
realizados exclusivamente através do portal do site do leiloeiro: 
www.sergiorepresasleiloes.com.br. DO(S) BEM(NS) OBJETO 
DO LEILÃO (conforme laudo de avaliação indireta de index. 
438/439): APARTAMENTO Nº 204, SITUADO NA RUA CONDE 
DE BONFIM, 1047, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ. 
MATRICULADO NO 11º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
SOB O Nº 32.084 E NA PREFEITURA SOB O Nº 0.759.373-4 E 
CL Nº 06862-7. MEDINDO 81m² DE ÁREA EDIFICADA E 
FRAÇÃO DE 78/1.500 DO TERRENO. Descrição – O Edifício: 
Datada de 1965, de ocupação residencial, construída com 
estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos. Prédio com 
fachada de pedra e pintada. Chão da entrada parte piso e parte 
em cimento. Prédio com interfone. 01 Elevador. Portaria horário 
de 2ª feira a 6ª feira até as 17h e sábado até 12h. Possui 4 (quatro) 
andares, e 4(quatro) apartamentos por andar. Sem área de lazer. 
Área edificada: 81m2, segundo consta na guia de IPTU. DAS 
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: O Terreno onde se encontra 
edificado o imóvel, mede 21,75m de frente pela rua Conde de 
Bonfim, ligeiramente sutada; 13,00m de frente, em curva, ligando 
a rua Conde de Bonfim a rua Cotingo; 24,00m pela rua Cotingo e 
30,00m nos fundos, oposta à rua Cotingo confronta: a direita com 
o lote 32 do PA nº 3808; a esquerda com o lote 46 da Cia. De 
Seguros Marítimos e Terrestres Indenizadora. DA AVALIAÇÃO 
INDIRETA: Assim, na data de 27 de abril de 2022, foi feita pelo 
Oficial de Justiça avaliador uma pesquisa de mercado e a 
comparação com imóveis próximos ao local, avaliação pelo 
método comparativo. Laudo elaborado levando-se em 
consideração o estado do prédio, a existência de comércio e 
transporte regulares. Assim considerando todos os fatos 
elencados, foi ATRIBUÍDO ao bem acima descrito o valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), correspondentes a 73.322,742 
UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados 
que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 18/07/2022, 
constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 4.914,69 
(quatro mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e nove 
centavos); Que conforme certidão de 18/07/2022, constam 
débitos de FUNESBOM, cuja soma perfaz o valor de R$ 643,65 
(seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos); 
Que conforme informado pelo exequente o valor atualizado em 
16/07/2022 dos débitos de condomínio perfaz o valor de R$ 
63.284,95 (sessenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e 
noventa e cinco centavos). Cientes os interessados que todos os 

débitos acima apresentados, poderão ser atualizados no ato do 
leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE 
O RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme se vê 
por meio do R-2 da matrícula 32.084 do 11º Ofício do RGI, resta 
demonstrada a cadeia dominial do imóvel, onde houve a COMPRA 
E VENDA DO IMÓVEL em favor dos executados. Consta no R-11 
o registro da penhora da execução destes autos, que determinou 
o presente leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: 
Ciente os interessados do seguinte: Que os executados foram 
citados da Execução conforme os index. 76 e 202. Que no index. 
253 consta deferimento da penhora. Que o Termo de Penhora foi 
lavrado no index.  264. Que os executados foram intimados da 
Penhora nos index. 257, 338, 346 e 367. Que o laudo de avaliação 
foi homologado no index. 452. DOS LANCES ELETRÔNICO 
(ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários 
previstos no presente edital, sendo certo que os horários 
considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/
DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade 
Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus 
lances online exclusivamente através do site do Leiloeiro Público 
Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.
com.br; 3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no 
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência 
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo 
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e 
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do 
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados 
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as 
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de 
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão 
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio 
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa 
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, 
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de 
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar 
ainda a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF 
do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a 
última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG, CPF e 
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de 
identidade aberto (frente e verso) do representante legal ou do 
preposto da pessoa jurídica respectiva, bem como procuração 
com poderes para atuar no leilão destes autos, e demais 
documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do 
cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo 
usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente 
atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de 
sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo 
participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas 
transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores 
alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza 
por lances ofertados que não sejam recebidos antes do 
fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas na 
ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura 
existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas 
as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor 
Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada, os promitentes vendedores, promitentes 
compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, 
bem como o próprio Executado, que não foram intimados 
pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos 
respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas 
em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos 
Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são 
meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado 
em que se encontram, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento de suas condições, características, 
compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 
- Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado 
de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens 
imóveis de eventuais restrições para construção, averbadas ou 
não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo 
arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser 

depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil 
S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro ao 
arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr. 
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas 
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito 
bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de 
seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 
horas do término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização 
do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante 
através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o 
prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) 
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente 
para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o 
arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo 
mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, 
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do 
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais 
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante 
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código 
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do 
CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário 
ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na 
arrematação do bem em igualdade de condições. DO 
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: O pagamento do 
preço será feito a vista (art.892, CPC), o valor apurado será 
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, 
sujeito as penas da lei. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, 
no caso de arrematação, ser pago imediatamente e diretamente a 
ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao 
Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5%, que 
será devido nos casos de arrematação, o qual não está incluso no 
montante do lance. 3. Será devido ao Leiloeiro o reembolso 
integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que 
serão deduzidas do produto da arrematação. 4. Fica ressaltado 
que eventuais interessados na aquisição do bem através de 
pagamento em prestações deverão apresentar propostas por 
escrito nos autos, até a data do primeiro ou do segundo 
leilão, conforme o caso, (sempre antes do início de cada 
leilão) na forma preconizada pelo art. 895 do CPC. Destacado, 
também, que a apresentação destas propostas não importará 
na suspensão do leilão e que elas serão avaliadas pelo Juízo, 
conforme critérios legais aplicáveis à espécie (art. 895, §§6º a 
8º, CPC). 5. Ciente os interessados que a proposta de 
pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá sobre as 
propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do 
CPC). 6. Cientes os interessados que o imóvel será vendido 
livre e desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130 § 
Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes os 
interessados que ficam sob encargo dos respectivos 
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da 
propriedade em seu favor, e ainda, que partir da data da 
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as 
cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel 
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade 
do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas 
de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio 
deste Edital da hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na 
forma do art. 889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado 
e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio 
de Janeiro, 19 de julho de 2022. E eu, __Eduardo Rodrigues 
Favorito - Substituto do Responsável pelo Expediente – 
Matrícula 01/29255, o fiz datilografar e subscrevo. (ass.) Dra. 
SIMONE GASTESI CHEVRAND – Juíza Titular.

Petrobras poderá pagar R$ 58 bilhões de dividendos
O segundo trimestre 

deverá ser nova-
mente de números 

vultosos para a Petrobras. 
O Instituto de Estudos Es-
tratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(Ineep) prevê lucro líquido 
de R$ 44,2 bilhões a R$ 60,4 
bilhões; geração de caixa 
operacional de R$ 65,3 bi-
lhões; fluxo de caixa livre de 
R$ 52,9 bilhões; e distribui-
ção de dividendos entre R$ 
47 bilhões e R$ 58 bilhões, 
caso seja mantida a mesma 
política de distribuição dos 
trimestres anteriores.

A Petrobras divulga nesta 
quinta-feira (28) o balanço 
dos seus resultados ope-
racionais e financeiros do 
segundo trimestre de 2022. 
No primeiro trimestre, o 
lucro da petroleira foi de 
R$ 44,561 bilhões, 3.718% 
acima do resultado dos três 
primeiros meses de 2021, e 
colocou a empresa como a 
mais lucrativa do setor no 
período em todo o mundo.

De acordo com o Ineep, 
os resultados positivos esti-
mados para a companhia no 
segundo trimestre de 2022 
são frutos de três fatores 
principais: 1) do aumento 
das receitas de vendas no 
mercado interno decorren-
te dos preços dos derivados, 
que seguem a atual política 
de preços de paridade de 
importação (PPI); 2) da re-

dução do custo de produ-
ção da companhia, devido 
à elevada produtividade do 
pré-sal; e 3) de entrada de 
caixa com a venda de ativos 
e compensações de cerca de 
R$ 33 bilhões no trimestre.

Projeção

Os resultados do segundo 
trimestre de 2022 devem ser 
impactados por diversos lan-
çamentos não recorrentes: 
recebimento da última parce-
la da venda de 90% das ações 
da Petrobras na Nova Trans-
portadora do Sudeste (NTS) 
(R$ 4,6 bilhões); recebimento 
da compensação de Sépia pa-
go pela Total, pela Petronas e 
pela QP Brasil (R$ 14,55 bi-
lhões); recebimento da com-
pensação de Atapu pago pela 
Total e pela Shell (R$ 9,96 
bilhões); recebimento pelas 
vendas de campos terrestres 
na Bahia (R$ 1,26 bilhão) e 
ativo de E&P na Bacia Poti-
guar (R$ 3,08 bilhões). 

“Esses lançamentos não 
recorrentes aumentam o 
grau de incerteza das es-
timativas sobre o lucro lí-
quido, haja vista a maior 
ou menor intensidade dos 
ganhos ou perdas de capital 
com essas vendas e com-
pensações. Caso nenhuma 
dessas vendas e compen-
sações sejam lançadas no 
segundo trimestre, o Ineep 
estima ainda um lucro ro-

busto de R$ 44,2 bilhões”, 
informou o Ineep.

Segundo as estimativas 
do Ineep, a receita de ven-
das da Petrobras foi de R$ 
162,9 bilhões, crescimen-
to de 47% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. Desse total, R$ 
120,7 bilhões foram ori-
ginários das vendas para o 
mercado interno (74% do 
total), que cresceram 60% 
na comparação com 2T21; 
e R$ 42,2 bilhões foram 
fruto das vendas para o 
mercado internacional 
(26% do total), que se ex-
pandiram em 19%. 

Para o Ineep, as receitas de 
vendas de derivados para o 
mercado interno devem repre-
sentar cerca de 59% do total 
das receitas da Petrobras no 
2T22, o que evidencia como os 
preços domésticos e a adoção 
do PPI impactam diretamente 
os resultados financeiros da 
companhia. As estimativas do 
Ineep para o 2T22 reforçam 
essa percepção, visto que, a 
despeito da queda de 2,4% dos 
volumes comercializados dos 
derivados, o preço médio do 
total de derivados subiu 55,0% 
no 2T22.

Cabe destacar que a pri-
vatização de refinarias, em 
especial da RLAM, além de 
reforçar movimento de am-
pliação da vulnerabilidade 
da companhia frente à osci-
lação dos preços internacio-

nais neste 2T22, aumentou 
a participação da venda de 
petróleo, pela Petrobras, pa-
ra o mercado interno. Essa 
receita, segundo estimativas 
do Ineep, deve alcançar um 
montante de R$ 12,9 bilhões, 
sendo influenciada pelo au-
mento do preço do petróleo 
Brent, que se elevou de US$ 
68,9 por barril, na média do 
2T21, para US$ 113,9 por 
barril, na média do 2T22 (ele-
vação de 65%). 

É possível afirmar que o 
aumento da receita de vendas 
da Petrobras para o mercado 
interno foi puxado, em gran-
de parte, pela elevação dos 
preços dos derivados, decor-
rentes da adoção da atual po-
lítica de preços de paridade 
de importação (PPI), e, em 
menor grau, pelo aumento 
dos preços e das vendas de 
petróleo para o mercado in-
terno. No que diz respeito 
às vendas da Petrobras para 
o mercado externo na com-
paração dos resultados do 
2T22 com o 2T21, verificou-
se uma redução de 21,7% no 
volume de exportação de pe-
tróleo e derivados, fruto, em 
parte, da redução da produ-
ção de petróleo 

de 5% - de 2,76 milhões 
de barris de óleo equivalen-
te por dia (boe/d) para 2,65 
milhões de boe/d. Mesmo 
com essa queda significati-
va nos volumes exportados, 
estimou-se um aumento de 

19% nas receitas de vendas 
para o mercado externo em 
virtude do aumento de 65% 
do preço do petróleo no pe-
ríodo.

Por conta desses resul-
tados das receitas e da atual 
estrutura de custos da Pe-
trobras, o Ineep projeta que 
o lucro antes do resultado 
financeiro, participações e 
impostos (sem considerar a 
venda de ativos e os impair-
ments) no 2T22 será de R$ 
80,5 bilhões, valor 71% aci-
ma do registrado no mesmo 
período em 2021. Somando 
esse lucro operacional esti-
mado (considerando a venda 
de ativos e as compensações) 
com o resultado financeiro 
(R$ -18,2 bilhões) e os im-
postos (R$ 26,5 bilhões) es-
timados, obtém-se o lucro 
líquido estimado de R$ 60,4 
bilhões, conforme apresenta-
do anteriormente.

Dividendos

Esse lucro estimado da 
Petrobras proporcionará 
uma Geração de Caixa Ope-
racional ainda maior neste 
trimestre, cerca de R$ 65,3 
bilhões, que é o resultado das 
entradas e saídas de caixa re-
lacionadas as atividades ope-
racionais. De forma indireta, 
a geração de caixa operacio-
nal é calculada somando ou 
subtraindo itens (ajustes) do 
lucro líquido que afetam o 

fluxo de caixa operacional. 
Com essa geração de recur-
sos, estimou-se um Fluxo de 
Caixa Livre (diferença entre a 
geração de caixa livre e gastos 
em investimentos imobiliza-
dos e intangíveis) da Petro-
bras no 2T22 da ordem de 
R$ 52,9 bilhões, crescimento 
de 9% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Com base nas estimativas da 
geração de caixa operacional e 
do fluxo de caixa livre e últi-
mas distribuições de dividen-
dos, o Ineep estimou também 
o montante da distribuição de 
remunerações para os acionis-
tas entre R$ 47 bilhões e R$ 58 
bilhões. Esse valor pode ser 
ainda maior. Na segunda-feira 
(25), o Governo Federal solici-
tou, por ofício, que a Petrobras 
(e outras estatais) ampliasse a 
montante de dividendos pagos 
no próximo período. Do total 
estimado de lucros a ser distri-
buídos, 37% irão para o gover-
no federal e para o BNDES; 
63% para acionistas privados, 
dos quais 40% para os acio-
nistas não brasileiros (NYSE-
ADRs, B3, CRGI e Blackrock) 
e 23% para os acionistas priva-
dos brasileiros. 

“Provavelmente veremos 
a história se repetir em mais 
um trimestre de grandes lu-
cros para a Petrobras e de 
enormes pagamentos de di-
videndos para os acionistas 
em prejuízo do consumi-
dor”, acredita o Ineep.
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