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Cartão é maior
responsável
por recorde na
inadimplência
De acordo com pesquisa da Serasa Experian, o Brasil registrou
em maio deste ano o número de
66,6 milhões de inadimplentes, o
maior desde quando a pesquisa
começou, em 2016. Somando todas as dívidas, o valor total é de R$
278,3 bilhões, aproximadamente R$ 4.179,50 por dívida. Já no
comparativo com maio de 2021,
houve crescimento de quatro milhões de pessoas endividadas.
Com os preços dos produtos
e serviços subindo desenfreadamente por conta da inflação, os
brasileiros estão tendo de buscar
diferentes maneiras para conseguir pagar suas contas, como recorrer ao famoso cartão de crédito. Segundo os dados, o setor
de cartões e bancos é o responsável pela maior parte das dívidas:
28,2% no total.
Em abril, as concessões de crédito recuaram 0,2% m/m, após
terem crescido 8,7% no mês de
março. Apesar do recuo na margem, as concessões de crédito se
encontram em patamares elevados. No mês, houve recuo tanto
na concessão de recursos livres
(-0,8% m/m) quanto no crédito
direcionado (-6,9% m/m).
Nos primeiros quatro meses
do ano, as concessões avançaram 27,8% em termos nominais.
A concessão para pessoas físicas
cresceu 1,8% em abril, após avançar 11,5% em março. Houve aumento na concessão de crédito
livre (2,8% m/m), com destaque
para crédito não rotativo (10,6%
m/m) e avanço de 0,6% na aquisição de veículos. Por outro lado,
houve recuo no cartão de crédito
a vista (-3,4%) e no crédito direcionado (-1,2%). E o crédito para
as pessoas jurídicas recuou 0,1%
em abril, após avançar 4,0% em
março.
Houve recuo no crédito livre
(-10,9% m/m), principalmente no
não rotativo (-3,3%). Já o crédito direcionado apresentou recuo
de 12,8% em abril. Em relação
as captações de recursos no mercado de capitais para o primeiro
semestre, a tendência permanece
a mesma: desaceleração nas captações totais com concentração nas
emissões de debêntures e pouca
obtenção de recursos com emissão de ações.
Em linha com o movimento de
aumento da taxa básica de juros,
as taxas cobradas pelas instituições financeiras no crédito livre
subiram pela décima vez consecutiva, passando de 37,4% para
38,1% a.a.

Petrobras lucra R$ 54 bi e
pagará R$ 88 bi em dividendos
Ganhos no segundo trimestre cresceram 27%

A

Petrobras anunciou lucro líquido de R$ 54,33
bilhões no segundo trimestre de 2022, valor 26,8% superior ao registrado em igual período
de 2021. No primeiro trimestre de
2022, a estatal lucrou R$ 44,5 bilhões. A empresa atribuiu o aumento nos ganhos à alta do petróleo.
O lucro recorrente somou R$
45,039 bilhões, avanço de 10,1%
sobre o ano passado. O lucro antes de juros, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado foi de
R$ 98,260 bilhões no segundo
trimestre.
A estatal anunciou que pagará
R$ 87,8 bilhões em dividendos aos
acionistas em agosto e setembro.
O valor será de R$ 6,732003 por
ação preferencial e ordinária em
circulação, sendo que a primeira
parcela, no valor de R$ 3,366002,

será paga em 31 de agosto, e a segunda, no valor de R$ 3,366001,
será paga em 20 de setembro.
A ação da Petrobras fechou esta
quinta-feira cotada a R$ 34,73 (alta
de 2,12%). Os dividendos a serem
pagos equivalem, assim, a quase
20% (19,37%) da cotação. Como
comparação, a Vale também divulgou pagamento de dividendos e
juros sobre capital próprio, que somarão R$ R$ 3,572056566. A ação
da antiga estatal fechou a R$ 70,69
(alta de 0,24%). O dividendo corresponde a 5% do valor da ação.
O pagamento de volume expressivo de dividendos pela Petrobras obedece a pedido feito pelo
governo Bolsonaro para bancar
os programas sociais turbinados
às vésperas da eleição, impedindo
assim que o Teto de Gastos seja
desrespeitado. Especialistas veem

na antecipação uma pedalada, semelhante à que motivou o pedido
de impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff.
Como os estrangeiros detêm
44,73% do capital da Petrobras,
levarão R$ 39,27 bilhões em dividendos. O governo (União e
BNDES) ficam com R$ 32,14 bilhões.
A estatal anunciou nova redução,
a partir desta sexta-feira, do preço
médio de venda de gasolina para as
distribuidoras, que passará de R$
3,86 para R$ 3,71 por litro. Considerando a mistura obrigatória de
73% de gasolina A e 27% de etanol
anidro para a composição do combustível comercializado nos postos,
a parcela da Petrobras no preço ao
consumidor cairá de R$ 2,81, em
média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba. Páginas 5 e 8
Liu Jie/Xinhua

Covid reduz
expectativa de
vida na AL em
quase 3 anos
A América Latina e o Caribe
perderam 2,9 anos de expectativa de vida ao nascer entre 2019
e 2021 como resultado da Covid,
passando de 75,1 anos em 2019
para 72,1 anos em 2021, tornando-se a região do mundo que mais
perdeu anos de vida expectativa
de vida devido à pandemia, revelou uma análise das tendências recentes da população da região realizada pela Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe
(Cepal).
Segundo a organização, a queda entre 2019 e 2021 foi maior
na América Central, com uma
perda de 3,6 anos, embora tenha
sido evidenciada uma aceleração
na perda de expectativa de vida no Caribe em 2021, além de
grandes desigualdades entre os
países.
As projeções assumem que em
2022 terá início a recuperação dos
anos perdidos, devido ao processo de vacinação e às medidas tomadas pelos países para combater
a pandemia.
Análise da Cepal mostra o
envelhecimento da população
e a aproximação do fim do
bônus demográfico (quando o
número de pessoas com idade
economicamente ativa é maior
que a população inativa – idosos e crianças) iniciado em
1967.
A região está em um estágio
de envelhecimento relativamente acelerado e projeta-se que até
2047 a população de pessoas com
60 anos ou mais ultrapassará a de
menores de 15 anos.

Departamento do Comércio anunciou queda de 0,9% no segundo trimestre

Economia dos EUA encolhe de novo. Recessão?

A

economia dos EUA encolheu a uma taxa anual
de 0,9% no segundo trimestre, após uma contração de
1,6% no trimestre anterior, informou o Departamento de Comércio dos EUA.
A queda do Produto Interno
Bruto (PIB) real refletiu retração
no investimento em estoque privado, investimento fixo residencial,
gastos do governo federal, gastos
dos governos estaduais e municipais e investimento fixo não residencial, que foram parcialmente
compensados por aumentos nas
exportações e despesas de consumo pessoal. As importações, que
são uma subtração no cálculo do

PIB, aumentaram.
Com uma queda de 1,6% no
primeiro trimestre, um segundo
trimestre consecutivo de crescimento negativo atenderia à definição técnica de recessão, apesar de
essa definição não ter amparo na
literatura econômica.
“Insistir na definição precisa
de recessão será uma tarefa ainda
mais complicada à luz da deterioração inequívoca da atividade
econômica refletida na atual contração de 0,9% do PIB real do segundo trimestre”, disseram Tim
Quinlan e Shannon Seery, economistas da Wells Fargo Securities,
em análise citada pela agência de
notícias Xinhua.

“Ainda assim, os gastos reais do
consumidor continuaram avançando, e o mercado de trabalho
ainda tem pernas. É muito cedo
(para) chamar o fim dessa expansão, mas a hora está se aproximando rapidamente”, disseram Quinlan e Seery.
Na quarta-feira, o presidente do
Federal Reserve, Jerome Powell,
rejeitou a visão de que a economia dos EUA já está em recessão,
citando a força do mercado de trabalho. “Não estamos tentando ter
uma recessão e não achamos que
precisamos”, disse Powell, embora reconhecendo que o caminho
para evitar a recessão se estreitou
e pode se estreitar ainda mais.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2149
R$ 5,3950
R$ 5,2870
R$ 0,7683
R$ 293,35

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

0,59% (junho)
0,52% (maio)
0,46%
0,79%
13,25%
0,63% a.m.
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Universidade, uma usina intelectual
Por Paulo Alonso

O

aproveitamento
das novas tecnologias, a utilização
de procedimentos modernos e o uso de técnicas não
convencionais de participação e de controle fazem
com que a universidade seja
uma poderosa alavanca na
transformação, uma verdadeira usina de força intelectual, no estabelecimento
de novos paradigmas para a
sociedade.
É necessário, contudo,
que uma nova cultura seja
criada para que se possa efetivamente construir-se uma
nova universidade. Não mais
com salas de aulas tradicionais, nas quais o aluno precisa sentar-se e aguardar (passivamente) toda e qualquer
explicação do professor.
Sabemos que o aprendizado não se constitui em
apenas ouvir. É preciso
pensar e refletir não só sobre o que se ouve, mas sobre o que se lê, se discute,
se observa, se pesquisa. É
imprescindível que o conceito de aprender encontre
seu verdadeiro sentido e/ou
significado. Assim, é preciso
aprender a aprender, abandonar a cultura de apenas receber aprendizado e adquirir
a nova e exigente postura de
construir o aprendizado. De
construir o saber. Sabemos
que a sala de aula nem sempre é melhor cenário para tal
exercício. É preciso romper
barreiras. Mudar conceitos.
A pandemia chegou em
março de 2020, e com ela as
instituições universitárias e
seus dirigentes foram obrigados em menos de 72 ho-

ras a se reinventarem, pois
as atividades acadêmicas não
poderiam parar. Investimentos foram feitos em tempo
recorde sobretudo no que
tange à tecnologia, pois o
ensino passou a ser remoto,
da noite para o dia.
Muitas dificuldades foram
enfrentadas, sobretudo pelos estudantes que moram
nas periferias, por ausência
de wi-fi, redes de computadores e até mesmo de máquinas e celulares mais potentes, ou seja, ausência de
recursos tecnológicos condizentes com a ocasião.
Mesmo assim, as aulas
não pararam, e atravessamos
dois anos com aulas remotas
e híbridas. Os cursos das áreas da saúde, das engenharias
e de arquitetura foram, nesse
período, os mais prejudicados, pois demandam laboratórios e práticas permanentes. Para não atrapalhar a
formação dos alunos, depois
de quase um ano de pandemia mais severa, as universidades em geral, e com todas as precauções sanitárias,
abriram suas portas para que
as práticas voltassem a acontecer em seus laboratórios e
ateliês, com uma quantidade
menor de acadêmicos nesses
mesmos espaços.
Importante destacar, nos
tempos atuais, que palestras
e simpósios, exposições, videoconferências e visitas
técnicas podem produzir
maior número de oportunidades de saber do que uma
sequência modular de aulas
(algumas até chatas e cansativas), ainda que pedagogicamente programadas.
O aluno precisa, na verdade, interagir com a comu-

nidade na qual está inserido,
daí a vital importância de
a universidade promover
programas de extensão comunitária. É, também, fundamental que o aluno tenha
a consciência de que é efetivamente um agente transformador. E essa é a grande conquista que deve ser
perseguida por professores,
estudantes e gestores universitários. Que deve ser perseguida por uma universidade
moderna e comprometida
com o seu papel social. Com
a sua missão.
As disciplinas eletivas e
optativas, o dinamismo dos
currículos programáticos e
a descoberta das necessidades emergentes da própria
sociedade exigem que o período em que o aluno está
matriculado na universidade
seja, desde o início, produtivo e de crescimento. A universidade deve ser percebida
com um grande templo do
saber e do conhecimento.
A universidade moderna
não necessita mais de salas
e carteiras enfileiradas. E
talvez, a frequência não seja
elemento tão importante. A
universidade deve ser, antes
de tudo, o espaço para que
as pessoas possam, todas
juntas, encontrar o saber, as
respostas para a construção
do conhecimento que beneficia a humanidade, na visão
global e particular, na postura ética da organização das
relações humanas, que deve
ser o objetivo máximo de toda a sociedade.
E se administrar uma universidade já não era uma tarefa fácil, agora é ainda mais
complexo. E a complexidade é grande, e muitos são

os fatores que influenciam
na tomada dessa ou daquela
decisão. Fatores exógenos.
Fatores endógenos. Por essa
razão, o gestor precisa, parodiando o poeta português
Fernando Pessoa, “ser uma
antena do seu tempo”.
Dessa forma, torna-se
imprescindível que tenha
sempre em mente a missão
da instituição que gerencia e,
sobretudo, que saiba estabelecer os seus objetivos prioritários. A seleção de poucos
objetivos é a única forma
viável de fazer com que a
universidade atinja metas de
verdadeira importância, em
um determinado período. O
professor Giorgio Merli ensina que “mais fácil alcançar
resultados extraordinários
fixando-se em um pequeno
número de prioridades do
que perseguindo uma multiplicidade de pequenos objetivos”.
A competitividade vem
caracterizando o mercado
do setor da educação, obrigando as universidades a redobrar seus esforços somente para permanecer como
estão. É bom lembrar que
os esforços que se fazem em
uma determinada área deve
ser, necessariamente, apoiados e sustentados por outras áreas. São os chamados
desafios da interdisciplinaridade. Graduação envolvida
com a pós-graduação e com
a extensão, por exemplo,
criam sinergia.
A sobrevivência da universidade obriga a unificação de esforços setoriais,
centrando-se em alguns
objetivos básicos e centrais.
Se a universidade não tem
planos – ou não os colo-

ca em execução – (Projeto
Institucional Pedagógico ou
Plano de Desenvolvimento
Institucional), ela não pode comunicar a seu pessoal quais são as suas metas
centrais, impossibilitando,
assim, mobilizar toda a organização para a consecução
dos próprios objetivos institucionais.
Quando isso não acontece, as próprias universidades,
em consequência, promovem a dispersão de recursos
e de esforços, acarretando o
seu próprio enfraquecimento. É utópico erguer e manter uma universidade com
ensino de excelência em
todas as áreas. E é um equívoco se pensar ou se querer
que uma universidade possa
ser “boa” em tudo.
É conveniente registrar
que, no passado, muitas universidades puderam se dar
ao luxo de se adaptar pela
evolução reativa. Atualmente, o principal problema é
justamente com a evolução
reativa, é com a lentidão. São
as chamadas universidades
fósseis ou dinossáuricas.
Quando as universidades
mudam para adaptar-se ao
entorno em que estão situadas, esse já pode ter mudado, e muito rapidamente. E
essa mudança acelerada faz
com que a universidade fique sempre defasada em relação ao mercado, já que as
mudanças ocorrem não somente em número cada vez
maior, mas principalmente
em velocidade cada vez mais
acelerada.
É importante ter sempre
em mente que o problema
central com a evolução espontânea evolutiva é a sua não

previsão. Por essa (simples)
razão, cabe ao dirigente universitário, quando dotado de
conhecimento acadêmico e
administrativo, procurar manter o mais alto nível possível
de ajuste entre a universidade
e o seu entorno.
Não resta outra opção ao
executivo de uma universidade se não recorrer necessariamente à evolução provocada. Se o entorno muda,
as universidades mudarão.
E a única forma conhecida
de garantir o controle das
mudanças e assegurar a manutenção do ajuste universidade-entorno será dotar a
universidade de um programa de ação a longo prazo
que focalize duas áreas-chave: controlar as mudanças e
manter o ajuste universidade-entorno.
Para que isso possa efetivamente ocorrer, torna-se
mister a criação de um conjunto de instrumentos de
gestão, tais como o projeto
institucional pedagógico, a
avaliação institucional, o plano de desenvolvimento institucional e projetos pedagógicos dos cursos modernos
e que traduzam a realidade
vivida em todas as áreas do
conhecimento.
A universidade que não é
inovadora, criativa, empreendedora e parceira da mudança
morre antes do tempo ou vive
de forma vegetativa. Para que
isso não ocorra, é imprescindível que se planeje o futuro
da universidade, com eficácia
e eficiência, para a sua própria
consolidação, organização e
atualização.

inteligência artificial e, pode se dizer também, o 5G,
que será a sustentação para
o alto consumo de banda e
transmissão de dados. Esse
mercado tomou forma recentemente com o posicionamento do Facebook, que
se tornou Meta, investindo
bilhões de dólares nessa nova economia e colocando o
termo e o conceito de vez
nos holofotes do mercado,
imprensa e opinião pública.
Essa nova onda já está em
curso e mudará o jeito com
o qual interagimos na internet em todos os segmentos,
possibilitando novas experiências, interatividade e um
vasto campo de exploração

para as empresas de tecnologia.
Acredito que essa revolução do metaverso e Web
3.0 é um caminho sem volta. Tão logo, eles serão uma
necessidade, assim como é
atualmente a Web 2.0 que
conhecemos e que mudou
o modo de interação entre
as pessoas. As empresas terão duas opções: nadar essa
onda no começo, e colher
os frutos como empresa
inovadora e tecnológica,
ou adaptar-se no futuro à
concorrência, se ainda der
tempo.
Atualmente, parte significativa das principais empresas de tecnologia do mundo

já estão investindo e apostando no desenvolvimento
de hardwares e softwares
para a realidade imersiva e
metaverso, como é o caso
da Meta, Apple, Google,
Snap Inc, Qualcoom e Nvidia. Neste cenário, a corrida
já é pela liderança e market
share, afinal, o metaverso é
um mercado bilionário ainda em início de exploração.
Agora, a dúvida que fica
é quando o metaverso será
uma realidade do cotidiano
das pessoas e quando seu
uso será mainstream. Veremos nos próximos anos.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

A próxima onda da tecnologia
Por Marcelo Dóro

O

ano era 1995. No
palco, o show
do entrevistador
David Letterman com ninguém mais do que Bill Gates. No meio da década de
90, a internet ainda engatinhava, e os websites pareciam documentos do Word
com fundo branco ou cinza, sem grandes atrativos
para o público. Foi nesse
cenário que Bill Gates tentou explicar o que era essa
novidade e as inimagináveis
possibilidades que ela oferecia, como enviar mensagens
simultâneas eletronicamente ou até mesmo assistir a

jogos de basebol.
Ao longo do talk show,
Letterman refutou Gates
argumentando que soluções já existentes fora da
internet, como transmissão
de rádio e revistas, já cumpriam essa função. O renomado entrevistador foi então ovacionado pela plateia
e, naquele momento, ficou
a impressão de que Gates
nada mais era do que um
visionário e que sua ideia, a
internet, era algo redundante.
Os anos seguintes mostraram à plateia, a Letterman e ao mundo que a internet não era redundante,
e que a novidade revolu-
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Microempreendedores
individuais lideram fim de atividade
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Gastronomia em baixa

O

famoso guia Michelin vai deixar de avaliar os restaurantes do eixo Rio/São Paulo, priorizando outras
cidades no mundo. Os já estrelados vão continuar aparecendo, mas com o ano 2020.

Rio em baixa
A Azul resolveu transferir do Santos Dumont para
Viracopos os voos de Macaé e Campos. Péssimo para o
Rio de Janeiro. Não é de hoje que a referida empresa aérea
vem reduzindo suas operações na cidade.

Itaipu em alta
O Quintal dos Pescadores de Itaipu é o mais novo patrimônio imaterial de Niterói. Tombamento foi aprovado
em função de pedido da Secretaria das Culturas.

MAC para casamentos
Agora é possível casar no pátio da obra-prima de Niterói: o MAC de Niemeyer. Pasmem: sem pagar nada, só
através de contrapartidas, como computador ou equipamento de som. Estranho, não é mesmo?

Campanha velada
Tem causado mal estar na politica local um integrante
do Executivo de um município do Vale do Café que vem
fazendo abertamente campanha para um ex-secretário
do governo estadual. Ele aparece em todos os eventos e
fotos.

Brutalidade feminina
No ano passado, tivemos 5.789 tentativas e 1.341 feminicídios no Brasil. No Estado do Rio, morreram 84 mulheres. Um feminicídio a cada quatro dias e duas tentativas
a cada 3. Dados do fórum de Segurança Pública.

Tour 0800 de peso
O Parque Municipal da Cidade, com sua vegetação
exuberante e seu museu, na Gávea, é uma boa pedida
para o fim de semana. Em frente ao museu, artistas se
apresentam. O passeio pode ser complementado por uma
visita à exposição Constelação, sobre Clarice Lispector, no
Instituto Moreira Salles.

A dica do nutricionista
Matheus Oliveira, o nutricionista da modernidade,
apresenta semanalmente dicas de alimentos em seu perfil
no Instagram @nutrisportclinic. Proteínas em vegetais é a
informação da atual semana: feijão-carioca, grão-de-bico,
amendoim e chia são a bola da vez.

Pensamento da semana
“Não deixe de rir. Sempre festeje. Não esqueça que a
vida passa rápido. Não seja um personagem. Mostre seus
sentimentos. Encare a difícil luta de Ser. Procure um lenço
seco e perfumado para chorar e derramar suas lágrimas
quando quiser e onde puder. Seja seu sol e sua lua. Brigue
para ser feliz. Acredite em você, não queira conselhos,
mas interação. Brilhe no escuro da pressão. Não titubeie
e siga sorrindo sempre com flores de opção de escolha
verdadeira. Simplesmente, mude o curso do rio que não
lhe satisfaz mais e acorde para hoje, amanhã e sempre.”

D

entre os pequenos
negócios, os microempreendedores individuais têm a maior
taxa de fim de atividade,
sendo que 29% fecharam
após cinco anos de atuação.
As empresas de pequeno
porte têm a menor taxa,
com 17% após cinco anos
de atividade, e as microempresas com 21,6% têm a
taxa intermediária. A maior
taxa de fim de atividade
é verificada no comércio
(30,2%) e a menor na indústria extrativa (14,3%). É
o que aponta levantamento
do Sebrae.
A pesquisa apontou que
17% dos empreendedores
não fizeram nenhum planejamento, 59% fizeram
no máximo até seis meses,
37% entre seis meses e dois
anos e 11% planejaram por
mais de dois anos. Esses
empresários levantaram informações como número
de clientes e hábitos de con-

sumo (56%), fornecedores
(66%), localização (66%),
empresas
concorrentes
(67%), aspectos legais do
negócio (69%) e valor do
investimento (71%).
No Rio de Janeiro, após
abertura dos pequenos negócios 10% das empresas
fecham após um ano, 15%
em dois anos, 19% em três
anos, 22% em quatro anos e
23% em cinco anos.
Um dos pontos abordados no levantamento reforçou que 37% das empresas
que permanecem em atividade identificaram uma
oportunidade no mercado,
26% queriam abrir o próprio negócio, 16% por exigência de clientes e fornecedores, 10% para aumentar
renda e 8% estavam desempregados.
Na gestão do negócio,
as empresas que continuam no mercado após cinco
anos, se mostraram mais
ativas em aperfeiçoar siste-

maticamente seus produtos
e serviços às necessidades
dos clientes e em estar sempre atualizado com respeito
às novas tecnologias do seu
setor.
Essas empresas também
inovaram continuamente
seus
processos/procedimentos de trabalho, e seguem ativas na procura de
fornecedores com maior
qualidade ou preços mais
acessíveis, fazem o cálculo detalhado dos custos de
cada produto (ou serviço)
e realizam um acompanhamento rigoroso da evolução
das receitas.
De acordo com dados
do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa
Experian, foram abertos
309.809 novos negócios no
Brasil em abril. O número representa uma queda
de 13,3% comparado com
o mês anterior e é o mais
baixo registrado desde dezembro de 2021. Do total

de novos negócios no país, 78,8% foram microempreendedores individuais,
16,6% Sociedades Limitadas e 2,5% Empresas Individuais. Comparado com o
mesmo mês do ano passado, a queda foi de 2,2%.
O setor de serviços lidera, historicamente, o
ranking de segmentos que
mais criam empresas. E em
abril não foi diferente: fechou o mês com 216.619
novos negócios, um aumento de 2,1% comparado com
o mesmo período do ano
passado. Comércio vem em
seguida, com 69.439 companhias inéditas, e depois
indústria, com 20.777.
A maioria das aberturas
ocorreram na Região Sudeste (154.783), seguida
pela Sul (57.236) e Nordeste (51.569). CentroOeste e Norte finalizam
o ranking com, respectivamente, 29.388 e 16.833
CNPJs recentes.

Índice para correção de aluguel fica em 10,08%

O

Índice Geral de
Preços – Mercado
(IGP-M),
utilizado como base para
correções de alugueis, subiu 0,21% em julho, ante 0,59% no mês anterior.
Com este resultado ele acumula alta de 8,39% no ano
e de 10,08% em 12 meses.
Em julho de 2021, o índice
havia subido 0,78% e acumulava alta de 33,83% em
12 meses. Os dados são do
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação
Getúlio Vargas (FGV).
“Preços de commodities
importantes estão cedendo,
refletindo os riscos de um
cenário macroeconômico
pouco animador. Segundo o
índice ao produtor, ocorreram recuos importantes nos
preços do minério de ferro
(de -0,32% para -11,98%),
do milho (de -1,21% para
-5,00%) e da soja (de -0,80%
para -2,05%). No âmbito
do consumidor, a redução
do ICMS da energia elétrica (de -0,34% para -3,11%)
e da gasolina (de -0,19%
para -7,26%) influenciaram
destacadamente o resultado
do IPC, que registrou queda de 0,28%. Se não fosse
a redução do ICMS, o IPC
não teria registrado taxa negativa”, afirma André Braz,

coordenador dos Índices de
Preços do Ibre.
O Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA) variou 0,21% em julho, ante
0,30% em junho.
Na análise por estágios
de processamento, a taxa
do grupo bens finais variou 0,69% em julho. No
mês anterior, a taxa do grupo havia sido de 0,58%. A
principal contribuição para este resultado partiu do
subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de -0,25% para 2,39%,
no mesmo período. O índice relativo a bens finais (ex),
que exclui os subgrupos
alimentos in natura e combustíveis para o consumo,
variou 0,81% em julho, ante
0,83% no mês anterior.
A taxa do grupo bens
intermediários passou de
0,85% em junho para 2% em
julho. O principal responsável por este movimento foi
o subgrupo combustíveis e
lubrificantes para a produção, cujo percentual passou
de 6,81% para 9,96%. O índice de bens intermediários
(ex), obtido após a exclusão
do subgrupo combustíveis
e lubrificantes para a produção, variou 0,25% em julho,
após cair 0,37% em junho.
O estágio das matérias-

primas brutas caiu 2,13%
em julho, após queda de
0,52% em junho. Contribuíram para intensificação
da taxa negativa do grupo
os seguintes itens: minério de ferro (-0,32% para
-11,98%), algodão em caroço (2,28% para -14,02%) e
milho em grão (-1,21% para
-5,00%). Em sentido oposto, destacam- se os itens bovinos (-3,29% para 4,43%),
leite in natura (4,40% para
13,46%) e aipim (-4,24%
para 8,02%).
O Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) caiu
0,28% em julho, após alta
de 0,71% em junho. Seis
das oito classes de despesa componentes do índice
registraram decréscimo em
suas taxas de variação. A
principal contribuição partiu do grupo Transportes
(0,09% para -2,42%). Nesta
classe de despesa, vale citar
o comportamento do item
gasolina, cuja taxa passou
de -0,19% em junho para
-7,26% em julho.
Também apresentaram
decréscimo em suas taxas
de variação os grupos educação, leitura e recreação
(2,63% para -0,86%), habitação (0,65% para -0,30%),
saúde e cuidados pessoais
(0,64% para 0,29%), ves-

tuário (1,52% para 0,73%)
e despesas diversas (0,33%
para 0,26%). Nestas classes
de despesa, vale mencionar os seguintes itens: passagem aérea (13,40% para
-5,20%), tarifa de eletricidade residencial (-0,34%
para -3,11%), artigos de
higiene e cuidado pessoal
(0,67% para -1,43%), roupas (1,75% para 0,65%) e
serviços bancários (0,25%
para 0,11%).
Em contrapartida, os
grupos alimentação (0,74%
para 1,47%) e comunicação (-0,49% para -0,16%)
registraram acréscimo em
suas taxas de variação.
Nestas classes de despesa,
vale mencionar os seguintes itens: laticínios (4,33%
para 11,16%) e combo de
telefonia, internet e TV
por assinatura (-1,22% para
-0,30%).
Já o Índice Nacional
de Custo da Construção
(INCC) subiu 1,16% em julho, ante 2,81% em junho.
Os três grupos componentes do INCC registraram as seguintes variações
na passagem de junho para julho: materiais e equipamentos (1,58% para
0,62%), serviços (0,50%
para 0,49%) e mão de obra
(4,37% para 1,76%).
1- Usado para FCA

2- Usado para FNS

3- Usado para VLI S.A. e VLI Multim

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.

VLI S.A.

CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101
Ata da RCA. 1. Data, Hora e Local: Realizada dia 28/06/22, às 09h30, virtualmente, sendo coordenada e secretariada
da sede da
4- Ultrafértil S.A. Não tem logo.
VLI S.A. (“Cia.” ou “VLI”), localizada na Rua Helena, 235, 5º andar, São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensada a convocação em
razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Cia. Presença e
Instalação: Em conformidade ao Art. 13, §3º, do Estatuto Social da Cia., os Conselheiros manifestaram seus votos à distância,
sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual, os conselheiros Sr(a)s. Luciano Siani Pires Fabiano de Carvalho
Filho, Marcos Pinto Almeida, Bruno Henrique Lopez Lima, Naoya Kubo, João Gustavo Haenel Neto e Mônica Stefanini Herrero.
Observadas as formalidades e em verificação ao quórum de instalação fixado nos termos do Estatuto Social da Cia., a reunião
foi validamente instalada. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano Siani Pires, que escolheu a Sra. Joyce
Andrews para secretariar a reunião. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar ciência da renúncia do Diretor de Operações Ferroviárias Gustavo
Serrão; (ii) Deliberar sobre a eleição de novo Diretor de Operações; (iii) Aprovar a remuneração e Contrato Executivo do novo
Diretor. 5. Desenvolvimento e Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram os temas a
seguir, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos da recomendação do Comitê de Pessoas, Governança
e Estratégia: 5.1. A consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo Serrão Chaves, brasileiro, casado, engenheiro,
RG MG-18.287.053, CPF/MF sob o nº 051.508.247-39, com endereço profissional na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila
Olímpia, São Paulo/SP, ao cargo de Diretor de Operações Ferroviárias da Cia., que terá seus efeitos a partir de 31/07/22. Os
termos da rescisão foram aprovados por uncanimidade nos exatos termos recomendados pelo Comitê de Pessoas, Governança e
Estratégia. 5.2. A eleição de novo membro para compor a Diretoria da Cia., o Sr. Alessandro Pena da Gama, brasileiro, casado,
engenheiro civil, RG 1.922.457 - SSP/PA, CPF/MF sob o nº 323.751.902-20, com endereço comercial, para fins do disposto no
§2º do Art. 149 da Lei 6.404/76, na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de
Operações da Cia., à partir de 01/08/22. 5.3. A remuneração e o Contrato Executivo do Diretor, ora eleito, foram aprovados por
unanimidade, nos termos recomendados pelo Comitê de Pessoas, Governança e Estratégia. O diretor, ora eleito, assumirá as
funções e tomará posse no cargo de Diretor da Cia. em 01/08/22, mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio em
que constarão as declarações previstas em Lei e permanecerá no respectivo cargo até o término do prazo de gestão dos demais
Diretores eleitos. Os efeitos da eleição somente se produzirão a partir da data em que o eleito efetivamente assumir as funções
e tomar posse do cargo. O diretor declara ainda neste ato, sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou
foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto
no §1º do art 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não foi condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM,
que o torne inelegível para os cargos de administração de Cia. aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
(iii) possui reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente da Cia., e não têm, nem representa interesse conflitante com o da Cia., na forma dos incisos
I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
pelo Presidente e Secretária, valendo a manifestação de votos dos Conselheiros como certificação de sua presença em reunião.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião e
os Conselheiros autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por
todos os Conselheiros presentes e que participaram das deliberações. São Paulo/SP, 28/06/22. Joyce Andrews - Secretária da
Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 368.475/22-0 em 20/07/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Higiene pessoal teve superávit
de US$ 32,3 milhões no semestre

O
Sidnei Domingues Sérgio Braga
sergiocpb@gmail.com

Ceciliano: Alerj ajudou na
superação da crise no estado

P

residente da Alerj nos últimos 6 anos, o deputado
André Ceciliano (PT), candidato ao Senado, lembrou
que durante o período de maior crise financeira e política
do estado o Legislativo fluminense buscou soluções, como
a criação do Supera RJ, o programa de renda mínima do
Estado do Rio de Janeiro. Ceciliano destacou também que
a Alerj destinou R$ 125 milhões dos recursos economizados pela Casa para ajudar as cidades atingidas por chuvas
torrenciais no início deste ano, como Petrópolis, que recebeu R$ 30 milhões apenas dois dias depois da tragédia.

Isenção de ICMS para asilos
Os asilos localizados no Estado do Rio
de Janeiro poderão
ter isenção da cobrança de ICMS nas
contas de serviços
públicos. A deputada
Rosane Félix quer
incluir o benefício na
Lei 3266/1999, que
proíbe a cobrança do
Rosane Félix
ICMS nas contas de
água, energia, telefonia e gás de igrejas, templos religiosos
de qualquer culto, Santas Casas de Misericórdia, hospitais
beneficentes e Associações Brasileiras Beneficentes de Reabilitação.

Restaurante Popular
em São João de Meriti
A pedido do deputado Léo Vieira (PSC), o Governo do
Estado inicia as obras do primeiro Restaurante Popular de
São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Vai funcionar
em frente à estação de trem, localização de fácil acesso e
com grande circulação de pessoas, segundo o parlamentar.

UPA para pets na
Zona Oeste do Rio
Uma Unidade
de
Pronto Atendimento
Ve t e r i n á r i a
(UPA-VE T)
poderá
ser
construída na
Zona Oeste do Rio. A
proposta
é Coronel Jairo
do deputado
Coronel Jairo (SDD). A UPA deverá prestar atendimento de urgência e emergência gratuito a cães e gatos e
contar com uma Farmácia Popular Veterinária, para fornecer medicamentos para o tratamento de pets de pessoas de baixa renda.

Senado quer reduzir
o número de suplentes
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa a PEC 209/2015, que veta a indicação de parentes na
chapa e reduz de dois para um o número de suplentes de
cada candidato a senador. Mas a medida não vale para a
próxima eleição. Hoje, cada candidato ao Senado pode ter
dois suplentes.

setor de higiene
pessoal, perfumaria e cosméticos teve superávit de US$
32,3 milhões na balança comercial no primeiro semestre de 2022. Desde 2010, o
segmento não fechava um
primeiro semestre no azul.
No mesmo intervalo em
2021, o déficit foi de US$
33,9 milhões.
Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec). Segundo a entidade, no primeiro semestre
deste ano, as exportações
do setor alcançaram o valor

de US$ 381,2 milhões, crescimento de 14,6% em relação ao mesmo período de
2021 (US$ 332,7 milhões).
Em importações, o resultado total foi de US$ 348,9
milhões, com uma redução
de 4,8% em comparação
ao período janeiro-junho
do ano anterior (US$ 366,6
milhões). A corrente de
comércio desse período alcançou a cifra de US$ 730,1
milhões,
representando
aumento de 4,4%, se comparado com o mesmo intervalo de 2021, quando totalizou US$ 699,3 milhões.
De acordo com a análise da entidade, o saldo da

balança comercial de junho deste ano confirma a
tendência de recuperação
pós-pandemia, com superávit no valor de US$ 11,7
milhões. Os resultados
positivos do semestre são
puxados principalmente
pelos produtos de cabelos
(com US$ 17,3 milhões),
sabonetes (US$ 11,9 milhões) e produtos de higiene oral (US$ 8,4 milhões).
Em junho de 2022,
a corrente de comércio
atingiu US$ 130,9 milhões,
aumento de 7,3% na comparação com o mesmo período em 2021 (US$ 122
milhões). E as exportações

alcançaram o valor de US$
71,3 milhões, com um importante aumento de 16,4%
em relação ao mesmo mês
do ano anterior (US$ 61,2
milhões).
Os produtos que tiveram
expressiva redução nas exportações, foram os sabonetes, com uma redução de
12% nas exportações em
junho de 2022, ante o mesmo mês de 2021.
Sobre redução nas importações o destaque foi a
retração de 8,4% das importações de produtos de
higiene oral em junho 2022,
em comparação com o
mesmo mês de 2021.

Excesso de burocracia pesa
em 12% no custo final do imóvel

D

urante o painel
“Simplificação na
construção civil”,
mediado pela gerente da
Unidade de Políticas Públicas e Relações Institucionais, Sebrae-SP, Beatriz
Gusmão, Martins se baseou no trabalho O Custo
da Burocracia no Imóvel,
desenvolvido pela Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC) em
2015 junto às principais
empresas do setor no país.
De acordo com a pesquisa, os principais gargalos identificados pelas
empresas estão ligados ao

terreno e ao licenciamento para todos os tipos de
empreendimento. “Em relação ao terreno, o excesso
de burocracia é ainda pior
acerca do plano diretor, do
zoneamento e do problema
com concessionária de água
e esgoto”, destacou o presidente da CBIC.
Martins destacou que, ao
analisar o estudo, percebeu-se que as principais causas
desses gargalos estavam nas
prefeituras e nos cartórios.
“Me deixou muito feliz a recente aprovação da MP dos
Cartórios, com o grande
ganho do Registro Eletrô-

nico”, salientou, mencionando o trabalho do setor
e do governo para melhorar
também a questão do poder
municipal.
Na avaliação do representante do setor da construção, “simplificar na
construção requer redução
dos custos burocráticos e
segurança jurídica”. O dirigente reforçou a importância da disseminação das boas práticas e da definição de
um modelo de digitalização
e unificação dos processos
de licenciamento de registros de propriedade.
Como solução para a ine-

ficiência regulatória nacional, que indica que o Brasil
gasta R$ 200 bilhões a mais
do que um pais da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) apenas com
o excesso de regulação, o
assessor chefe de Ambiente de Negócios do Ministério da Economia, Willian
Marchesi, informou que o
governo estuda o Licenciamento Urbanístico Integrado (Murim), “é um sistema
único que estabelece os parâmetros de baixo risco que
permite o licenciamento automático”, disse.

São Paulo receberá investimento
de cerca de R$ 1,6 bilhão da Klabin

P

iracicaba (SP), a
cerca de 160 quilômetros da capital,
receberá uma nova fábrica de papelão ondulado da
Klabin, empresa referência
na produção de papéis para
embalagens e embalagens
de papel. O investimento
da companhia no estado de
São Paulo será de R$ 1,57
bilhão, com a geração de 1,2
mil empregos, sendo 700
postos de trabalho durante
o pico da obra e 500 para a
operação fabril. A previsão
é que a unidade comece a
funcionar em 2024 e tenha
capacidade para produzir
240 mil toneladas de papelão ondulado por ano.
O projeto da Klabin contou com o apoio da Agência Paulista de Promoção
de Investimentos e Compe-

titividade (InvestSP ), que
assessorou a empresa na
escolha do local para a instalação da planta e em questões tributárias, ambientais
e de infraestrutura. “Esse é
mais um investimento que
trará emprego e renda para
o estado, além de reforçar
o protagonismo e a liderança de São Paulo na área
industrial. O trabalho da InvestSP é exatamente apoiar
o setor privado e ajudar a
criar as condições necessárias para atrair empresas,
gerar negócios e fortalecer
a economia paulista”, diz o
presidente da InvestSP, Antonio Imbassahy.
A nova fábrica da Klabin será instalada em um
terreno de 950 mil metros
quadrados, com localização estratégica, a cerca de

10 quilômetros de uma outra planta que a empresa já
possui no município. Maior
recicladora de papéis do
Brasil, a empresa destaca
que a construção desta unidade de alta produtividade
e com novas tecnologias é
mais um marco do seu ciclo de expansão e reforça o
compromisso de abastecer
o crescimento de seus clientes, aumentando a sua atuação no Sudeste, maior mercado consumidor do país.
Considerada um dos
principais polos industriais
do estado de São Paulo, a
região de Piracicaba tem
como atrativos para as empresas, entre outras coisas,
logística privilegiada, com
fácil acesso a rodovias importantes e ao aeroporto de
Viracopos; oferta de mão

de obra qualificada, com
universidades e uma ampla
rede de ensino técnico e
tecnológico; e apoio à inovação, com diversos hubs e
centros de pesquisa.
“Piracicaba tem se destacado como um dos
maiores expoentes em
desenvolvimento tecnológico do Brasil. O anúncio
feito pela Klabin ratifica
essa vocação. Disputamos
esse investimento com países sul-americanos e também estados brasileiros,
além de cinco municípios
paulistas na fase final. Estamos num momento de
retomada econômica e
notícias assim nos fazem
acreditar que estamos no
caminho certo”, disse o
prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida.

Assine o jornal
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Vale lucra US$ 6,2 bilhões no segundo trimestre
Mineradora distribuirá dividendos de R$ 3,57 por ação

A

Vale (Vale 3) registrou lucro de US$
6,2 bilhões no segundo trimestre de 2022
(2T22), um recuo de 18,4%
ante o mesmo período de
2021, segundo informou
a mineradora ao mercado
nesta quinta-feira. Também
anunciou a distribuição de
dividendos no valor de R$
3,57 por ação. A estimativa
era de um lucro de US$ 2,8
bilhões. A receita somou
US$ 11,1 bilhões, menor
do que os US$ 16,5 bilhões
registrados em igual período do ano passado e pouco
aquém do consenso de US$
11,3 bilhões.
O lucro de operações
continuadas atribuídos aos
acionistas da Vale, no entanto, ficou em US$ 4,09
bilhões. O Ebitda (lucro
antes de juros, depreciações
e amortizações) foi de US$
5,5 bilhões, ante US$ 6,37

bilhões registrados em igual
período do anterior. A projeção, segundo consenso
Refinitiv, era de um Ebitda
de US$ 5,826 bilhões.
Em documento publicado na noite desta quintafeira, a mineradora informa
que “a Vale reportou um
Ebitda ajustado refletindo a
queda nos preços de minério e do cobre no final do
trimestre, mas parcialmente
compensado por maiores
volumes de vendas”. Anteriormente tinha divulgado
que produziu 74,1 milhões
de toneladas de minério de
ferro no segundo trimestre,
número 17% maior do que
aquilo registrado. no três
primeiros meses do ano.
Ao explicar os resultados
no 2T22, a Vale destaca que
reportou um Ebitda ajustado proforma das operações
continuadas de US$ 5,534
bilhões, ficando US$ 840

milhões abaixo do 1T22, refletindo a queda nos preços
de minério de ferro e cobre
no final do trimestre, mas
parcialmente compensado
por maiores volumes de
vendas de minério de ferro.
A dívida bruta e os arrendamentos totalizaram US$
12,608 bilhões em 30 de
junho de 2022, US$ 1,407
bilhão menor t/t, devido,
principalmente, à oferta pública de compra dos títulos
da Vale. A dívida líquida expandida diminuiu para US$
18,558 bilhões, atribuída
principalmente ao efeito da
depreciação do real sobre
os compromissos denominados em moeda local,
parcialmente compensado
pelas perdas de marcação
a mercado nas posições de
hedge cambial.
“Ao
comemorarmos
nossos 80 anos de atuação
no Brasil, aproveitamos pa-

ra refletir sobre nossa jornada, desafios e evolução.
Estamos reinventando a
maneira como operamos,
comprometidos em nos
tornar uma das companhias
mais seguras e confiáveis do
setor no mundo. Seguimos
em frente com a convicção
de que a mineração é essencial para o desenvolvimento
da sociedade e que só cumpre seu propósito gerando
prosperidade para todos e
cuidando do planeta. Nesse
sentido, continuamos avançando em nossa agenda de
descarbonização e fortalecendo o relacionamento
com nossas comunidades
vizinhas. Com o substancial re-shaping de nossos
negócios, como a venda
do Sistema Centro-Oeste,
a empresa está muito mais
preparada para entregar sua
agenda de retomada de produção. Continuamos com-

prometidos com uma alocação disciplinada de capital
e com a geração e retorno
de valor aos nossos acionistas, conforme evidenciado
pelo anúncio de pagar US$
3 bilhões em dividendos”,
comentou Eduardo Bartolomeo, CEO da empresa..
Além da queda do minério, a companhia também
viu suas despesas operacionais saltarem de US$ 662
milhões no primeiro trimestre para US$ 834 milhões. A
Vale explica que apesar do
pior desempenho operacional seu resultado foi impulsionado por um melhor
fluxo de caixa livre, que
chegou a US$ 2,29 bilhões.
“Isso se deu principalmente pelo impacto positivo do capital de giro pelo
o imposto de renda sazonalmente mais alto pago
no primeiro trimestre de
2022”, diz. “A melhora no

capital de giro é explicada
pela redução de US$ 902
milhões do contas a receber, seguindo as vendas
com preços mais altos no
primeiro trimestre”.
A mineradora teve ainda
um resultado financeiro positivo de US$ 821 milhões,
frente impacto negativo de
US$ 242 milhões no segundo
trimestre de 2021, com um
“impacto positivo da marcação de mercado de debêntures participativas”. A posição de caixa da companhia,
no entanto, caiu US$ 1,45
bilhão, motivado, principalmente, pela gasto de US$ 2,5
bilhões na recompra de ações
no trimestre e pelo US$ 1,2
bilhão utilizado na aquisição
de títulos de dívidas – a Vale fechou junho com uma
dívida líquida de US$ 18,5
bilhões, caindo 4,14% no trimestre mas crescendo 69,2%
no ano.

ZANARTU ARRENDAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS S/A
CNPJ 11.241.348/0001-97
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Demonstração do Resultado Abrangente de 01/01/2021 até 31/12/2021
Descrição
Exercíci0 Atual Exercíci0 Anteri0r
Descrição
Classificação Exercício Anterior
Exercício Atual
R$2.200.839,86C R$1.6 08.566,47C
Ativo
1
*11.956.583,16D
*12.637.017,30D Lucro/Prejuízo do Exercício
Ativo Circulante
1-1
**1.644.213,24D
**2.201.203,28D (+/-) Outros resultados abrangentes
R$0,00C
R$0,00C
Disponível
1-1-01
****123.482,29D
****161.213,18D Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis
R$0,00C
R$0,00C
Bancos Conta Movimento (3640)
1-1-01-02
123.482,29D
161.213,18D Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda)
R$0,00C
R$0,00C
Aplicações (2639)
1-1-02
1.404.415,34D
1.914.974,49D
Adiantamentos (126)
1-1-05
34.634,65D
43.334,65D Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior
R$0,00C
R$0,00C
Impostos a Recuperar (196)
1-1-10
81.680,96D
81.680,96D Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda)
R$0,00C
R$0,00C
Ativo Não Circulante
1-2
*10.312.369,92D
*10.435.814,02D
R$0,00C
R$0,00C
Imobilizado (434)
1-2-03
10.415.793,03D
10.498.306,50D Ajuste de avaliação patrimonial
R$0,00C
R$0,00C
Depreciação / Amortização-Acumuladas (483) 1-2-05
103.423,11C
62.492,48C Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda)
R$0,00C
R$0,00C
Descrição
Classificação Exercício Anterior
Exercício Atual
R$0,00C
R$0,00C
Passivo
2
*11.956.583,16C
*12.637.017,30C Outros resultados abrangentes
R$0,00C
R$0,00C
Passivo Circulante
2-1
****241.059,17C
****263.325,27C Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda)
R$0,00C
R$0,00C
Impostos e Contribuições a Recolher (742)
2-1-05
164.256,36C
183.270,06C
R$0,00C
R$0,00C
Obrigações Trabalhistas (826)
2-1-06
73.877,83C
76.976,29C
R$0,00C
R$0,00C
Contas a pagar (903)
2-1-08
2.924,98C
3.078,92C Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos
Patrimônio líquido
2-4
*11.715.523,99C
*12.373.692,03C (+/-) Resultado abrangente em empresas investidas - MEP
R$0,00C
R$0,00C
Capital Social (1015)
2-4-01
9.765.261,00C
9.765.261,00C Método de Equivalência Patrimonial
R$0,00C
R$0,00C
Reservas de lucros (1120)
2-4-04
459.211,95C
617.193,96C
Lucros / Prejuízos acumulados (1169)
2-4-05
1.491.051,04C
1.991.237,07C Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos
R$3.001.658,19C
R$2.021.036,03C
Atribuível a: Acionistas Controladores
R$0,00C
R$0,00C
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2021 até 31/12/2021
Descrição
Exercício Atual
Exercício Anterior Acionistas Não Controladores
R$0,00C
R$0,00C
Capital Social
R$0,00C
R$0,00C
Capital Social Subscrito
R$0,00C
R$0,00C
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2021 até 31/12/2021
Capital Social Integralizado
R$9.765.261,00C
R$9.765.261,00C
Descrição
Classificação
Exercício Atual
Reservas
Receita Bruta de Venda-Serviços
3-1-03
5.253.436,34C
Reserva de Capital
R$0,00C
R$0,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviçosOutras Receitas
**5.253.436,34C
Reserva de Lucros
R$617.193,96C
R$459.211,95C
Outras Receitas
3-4-01
32.000,00C
Lucros
=T o t a l - Outras Receitas
*****32.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados
R$1.991.237,07C
R$1.491.051,04C
Receitas Operacionais
TOTAL
R$12.373.692,03C
R$11.715.523,99C
(-)Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções,
(-)Tributos e Contribuições s/ Vendas
3-7-02-02
191.750,43D
Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2021 até 31/12/2021
Descrição
Exercício Atual Exercício Anterior =(-)Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções,
Receitas Financeiras
****191.750,43D
Atividades Operacionais
3-7-03-01
91.356,43C
Lucro/Prejuízo do Exercício
R$3.001.658,19C R$2.021.036,03C Receitas Financeiras
*****91.356,43C
(+) Depreciação
R$17.069,37C
R$13.209,32C =Receitas Financeiras
****100.394,00D
(-) Lucro na venda de imobilizado
R$0,00C
R$0,00C =T o t a l - Receitas Operacionais
Lucro Ajustado
R$3.018.727,56C R$2.034.245,35C =T o t a l - Receita
Aumento em duplicatas a receber
R$0,00C
R$0,00C Custos e Despesas
Aumento em PECLD
R$0,00C
R$0,00C Despesas
**5.185.042,34C
Aumento em duplicatas descontadas
R$0,00C
R$0,00C Despesas Operacionais
4-8-01-01
852.030,76D
Aumento nos estoques
R$0,00C
R$0,00C Despesas com Pessoal
4-8-01-03
477.597,41D
Aumento em despesas pagas antecipadamente
R$8.700,00D
R$16.634,65D Despesas Gerais
4-8-01-04
3.248,39D
Aumento em fornecedores
R$153,94C
R$331,06C Despesas Financeiras
4-8-01-05
121.874,14D
Redução em Provisão para Imposto e Contrib a Pagar
R$19.013,70C
R$466,69D Despesas Tributárias
**1.454.750,70D
Redução em Obrigações Trabalhistas a Pagar
R$3.098,46C
R$1.596,00C =Despesas Operacionais
Ajuste Lucros Exercícios Anteriores
R$18.536,25C
R$0,00C =T o t a l - Despesas
Provisão para Impostos Sobre o Lucro
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais
**1.454.750,70D
Atividades de Investimento
R$3.050.829,91C R$2.019.071,07C Provisão para o IRPJ e CSLL
4-9-01-01
570.651,44D
Reconhecimento pela venda de imobilizado
R$0,00C
R$0,00C Provisão para o IRPJ e CSLL
****570.651,44D
Pagamento pela compra de imobilizado
R$82.513,47D
R$0,00C =Provisão para o IRPJ e CSLL
=T o t a l - Provisão para Impostos Sobre o Lucro
****570.651,44D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento
**2.025.402,14D
Atividades de Financiamento
R$82.513,47D
R$0,00C =T o t a l - Custos e Despesas
Aumento de capital
R$0,00C
R$0,00C Resultado do exercício
5.185.042,34C
Empréstimo de curto prazo
R$0,00C
R$0,00C Receitas
2.025.402,14D
Pagamento de dividendos
R$2.520.008,41D R$3.208.521,34D Despesas + custo
***3.159.640,20
Reserva de Lucros
R$157.982,01C
R$106.370,31C Lucro líquido do exercício:
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento
R$2.362.026,40D R$3.102.151,03D Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa
R$606.290,04C R$1.083.079,96D elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior
R$1.766.221,22C R$2.849.301,18C
ADRIANA MACHADO DE SOUZA AUAD - Diretor - CPF: 01428818723
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual
R$2.372.511,26C R$1.766.221,22C
MARCELO SAMPAIO LOUREIRO - Contador - CPF:010.886.777-38 CRC: 079872/O-1
Relatório de Notas Explicativas
A Companhia se insere no seguimento de arrendamento de imóveis próprios do balanço. 3 - IMOBILIZADO: Avaliados pelo custo original, e depreciados Móveis e Utensílios
786,72
653,76
situado no território da República Federativa do Brasil. 2 SUMÁRIO DAS pelas taxas esabelecidas na legislação.
Equipamentos Telefônicos
2.176,56
1.904,52
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As demonstrações financeiras foram
Depre Benfeitorias em Imóveis Próprios
25.761,25
20.661,16
elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos pre- Custo
2021
2020 ciação % Total
62.492,48
103.423,11
ceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Veículos
106.200,00
58.000,00
20 4 - PASSIVO CIRCULANTE: Este grupo está composto pelo valor nominal e
geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações Computadores e Periféricos
40.120,12
40,120,12
20 representa o saldo credor de obrigações trabalhistas, fiscais e outros contas
financeiras são as seguintes: a) Determinação do Resultado.O Resultado é Móveis e Utensílios1.330,00
1.330,00
10 a pagar. 5 - CAPITAL: Em 31/12/2021, o capital subscrito e integralizado da
Companhia era de R$ 9.765.261,00, composto por 4.882.633 ações ordinárias
apurado em obediência de competência de exercícios. b) Ativos Circulante Imóveis
10.194.421,91 10.194.421,91
e Realizável a Longo Prazo: Os ativos circulantes e não circulantes estão Aparelhos Telefônicos
2.721,00
2.721,00
20 nominativas com direito a voto, e 4.882.628 ações preferenciais nominativas sem
direito a voto. Ordem Nota Explicativa: 6 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS:
demonstrados aos seus valores originais. Impostos a Recuperar registra os Benfeitorias em Imóveis Próprios
153.513,47
119.200,00
A sociedade opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para
valores relativos a recuperação de impostos a serem futuramente compen- Total
10.498.306,50 10.415.793,03
disponibilidades, incluindo aplicações financeiras. Os valores registrados no Ativo
sados. c)Atvo Imobilizado O ativo imobilizado é demonstrado ao custo. As Depreciação
e Passivo Circulante tem liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em
depreciações são calculadas pelo método linear, ás taxas mencionadas na Veículos
3.540,00
58.000,00
prazo inferiores a três meses.
Nota 3. d) Passivo Circulante: Demonstrado por valores conhecidos até a data Computadores e Periféricos
30.227,95
22.203,67
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Juros: expectativa é de
aumento na próxima semana
O Comitê de Política
Monetária do Banco Central (Copom) se reunirá no
dia 3 de agosto para determinar comportamento
dos juros para os próximos
dias e deve seguir o aumento do FED, banco central
dos EUA. A previsão é de
Alexandre Augusto Pereira
Gaino, professor de macroeconomia da ESPM. Hoje a
taxa de juros no Brasil está
em 13,25% ao ano.
Para Gaino, as perspectivas de novos aumentos
dos juros americanos, somadas as incertezas globais
e, principalmente, a deterioração fiscal que tem elevado nosso risco por aqui,
e podem levar o Copom a
anunciar uma nova alta nos
juros básicos de 0,25% ou
0,50%. A elevação da taxa
de juros pelo FED, divulgada na quarta-feira (27), foi a
maior desde 1994.
De acordo com o professor, o objetivo é estabilizar
a inflação norte-americana, que ronda a casa dos
9% nos últimos 12 meses,
maior patamar dos últimos
40 anos. “O órgão indicou
que possivelmente não vai
parar aí. A tendência é de
novos aumentos nas próximas reuniões. Contudo,
a velocidade destes novos

aumentos não está estabelecida”.
Gaino explica que para a
economia brasileira a elevação dos juros lá fora pressiona nossa taxa de câmbio,
dificulta a atração de capitais e, a queda no ritmo de
atividade na economia americana, pode frear nossas
exportações para eles.
“A questão que não está clara é até que ponto
câmbio e o movimento de
capitais para o país já não
haviam incorporado, nas
últimas semanas, a recente decisão do FED. Se for
assim, não precisaríamos
esperar alterações na política monetária durante a reunião do Copom na próxima
semana”, comenta.
Para ele, os movimentos da bolsa e do dólar na
quarta-feira podem estar
alinhados a essa perspectiva: decisões já precificadas
e expectativas de aumentos
da taxa de juros mais amenos nas próximas reuniões
do FED. O que refletiria em
maior calmaria para a próxima semana. Contudo, ainda
é incerto se essa é a trajetória futura.
PIB dos EUA
O PIB (Produto Interno

Volume de operações no Selic
chegou a R$ 5,7 tri por dia em 2021

Bruto) dos Estados Unidos
encolheu 0,9% no 2º trimestre de 2022, segundo o
Escritório de Análises Econômicas (BEA, em inglês),
órgão do Departamento
do Comércio do país. No
primeiro trimestre, a queda
registrada foi de 1,6%, a primeira desde março de 2020,
quando foi decretada a pandemia de Covid-19.
Marcelo Oliveira, CFA e
fundador da Quantzed, casa de análise e empresa de
tecnologia e educação financeira, diz que os dados
vieram negativos e piores
que o esperado. “Os dados
seguem mostrando a contribuição negativa dos estoques. Então, teoricamente
é a segunda prévia do PIB
negativa e estamos entrando em recessão técnica.
Hoje temos uma discussão
em relação a esse conceito,
pois diferente de outras recessões, o mercado de trabalho está bem aquecido”,
interpreta Oliveira. “Jerome
Powell, presidente do FED,
comentou que a atividade
e consumo têm diminuído,
mas o mercado de trabalho está aquecido. Então, é
difícil chamar de recessão
porque temos as pessoas
empregadas e com receita”,
conclui.

O

volume
financeiro diário movimentado pelo
Selic (Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia)
apresentou alta de 42,5%
no ano passado na comparação com 2020, saindo de
R$ 4 trilhões para atingir
a marca de R$ 5,7 trilhões
diariamente. O sistema é
operacionalizado pelo Demab (Departamento de
Operações do Mercado
Aberto), do Banco Central,
em uma parceria públicoprivada com a Associação
Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima).
É no Selic que acontece
o processamento dos leilões
de títulos públicos feitos pelo
Tesouro Nacional, de operações compromissadas e de
contratos de swap cambial
comandados pelo BC.
Os dados podem ser conferidos no RAS 2021 (Relatório de Administração do
Selic), que traz o balanço de
todas as atividades do sistema no último ano.
Na quarta edição, o relatório https://www3.bcb.
gov.br/rasselic2021/) apresenta os resultados alcançados na administração do
Selic e nos módulos complementares. “O sistema

contém dados que reforçam a robustez do mercado financeiro brasileiro.
Consolidar esses números e
dar transparência a eles no
relatório é uma boa prática
que contribui para a confiabilidade e acesso às informações do sistema”, afirma
Marcus Sucupira, chefe da
Dicel (Divisão de Administração do Selic no Banco
Central).
O documento também
mostra crescimento de
13,3% nas operações diárias envolvendo títulos públicos federais, saltando de
25,5 mil para 28,9 mil transações por dia. O número
de leilões processados, que
incluem leilões de títulos do
Tesouro Nacional, de operações compromissadas e
de contratos de swap cambial efetuados pelo BC, teve
redução de cerca de 15%,
saindo de 1.540 em 2020
para 1.309 no ano passado.
Em 2021, os acessos ao Selic cresceram cerca de 5%,
alcançando 190,7 milhões.
No ano anterior, esse número era de 182,1 milhões,
informou a Anbima.
Entre os indicadores do
relatório, destaca-se o IDS
(Índice de Disponibilidade
do Selic), que, no ano passado, ficou acima da meta

estabelecida para o período (99,80%), alcançando
99,96% em dezembro. Ao
longo dos anos, o indicador
superou a meta em todos
os meses, variando entre o
mínimo de 99,96% observado em junho e julho de
2018 e de maio a dezembro de 2021, e o máximo
de 100% observado entre
junho de 2019 e abril de
2020. “A disponibilidade
do Selic, que está acima do
previsto inicialmente, reforça o bom funcionamento e
a qualidade do sistema que
é acessado diariamente pelas instituições financeiras”,
diz Francisco Vidinha, superintendente do Selic na
Anbima.
O balanço da Plataforma
de Pre-Matching é uma das
novidades do RAS 2021 –
na edição de 2020, o tema
constava na agenda prevista para o ano seguinte. Ela
automatiza o processo de
conferência dos dados das
operações realizadas entre
as instituições financeiras
antes do registro no Selic.
No ano passado, o valor
financeiro dos negócios
registrados na ferramenta
variou de R$ 13 milhões
em março, quando ela começou a operar, para R$ 60
milhões em dezembro.

MRV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 29.528.320/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL–CONSOLIDADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em reais mil)
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
2021
2020
2019
2018
2021
2020
2019
2018
2021
2020
2019
2018
2021
2020
2019 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Reapresentado)
(Reapresentado)
ATIVO
(Reapresentado)
(Reapresentado)
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Fornecedores
7.492 15.180 15.502 13.640
1
–
7.612
Caixa e equivalentes de caixa
1.550 6.477
4.954
2.098
719
869 1.176 1.375 Empréstimos e financiamentos
8.415
8.001 11.564
50
–
–
Clientes
53.499 43.015 94.640 46.115
–
– Contas a pagar
53
1.481
590
–
–
–
Impostos a compensar
4.102 8.280 14.604 25.550
581
577
573
566 Obrigações tributárias
6.265
7.410 12.470 13.943
1
4
21
Adiantamentos
2.967 6.496
3.095
1.941
–
– Salários e encargos socias a pagar
11.531 14.291 13.547 11.340
–
–
Outros créditos
931 1.207
901
–
–
– Parcelamentos de tributos
10
10
9
–
–
2.195
5.413
5.977
487
–
–
Estoque
8.423 4.047
–
–
–
– Adiantamentos recebidos de clientes
35.961 51.786 59.659 40.373
1
1
4
7.637
Total do Ativo Circulante
71.472 69.522 118.194 75.704 1.300 1.446 1.749 1.941 Total do Passivo Circulante
NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
20.688 15.715
–
–
–
–
Depósitos e cauções
4.867 6.266
6.177 12.046
–
– Empréstimos e financiamentos
927
810
1.026
2.066
–
–
Clientes.
45.255 59.288 11.317 16.314
–
– Provisão de contingências
Passivo descoberto
93
–
–
2.820
2.555
1.552
847
Partes relacionadas
870 2.511
2.689
1.059
7
15
14
22 Imposto de renda e contribuição social diImposto de renda e contribuição social diferidos 12.476 17.160 12.476 16.991
–
– feridos.
51
1.184
1.431
–
–
–
Investimentos
- 2.384
3.597
– 47.722 47.349 50.075 48.766 Parcelamentos de tributos.
56
90
38
–
–
–
Imobilizado
3.628 6.337
6.598
8.154
–
– Partes relacionadas
1.370
1.923
–
–
–
Intangível
320
348
461
910
–
– Obrigações tributárias.
1.035
2.867
–
–
–
–
374
448
–
–
Total do Ativo Não Circulante
67.416 94.294 43.315 55.474 47.729 47.364 50.089 48.788 Outras contas a pagar
22.757 22.129
4.792
2.514
2.820
2.555
1.552
847
TOTAL DO ATIVO
138.888 163.816 161.509 131.178 49.029 48.810 51.838 50.729 Total do Passivo não Circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021,
Capital Social
107.810 110.563 110.563 110.563 107.810 110.563 110.563 110.563
31 DE DEZEMBRO DE 2020, 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em reais mil)
Ajuste de avaliação patrimonial
72
72
72
72
72
72
72
72
- (36.464) (36.464) (36.464)
- (36.464) (36.464) (36.464)
Consolidado
Controladora Outros resultados abrangentes
(61.674) (27.917) (23.889) (31.926) (61.674) (27.917) (23.889) (31.926)
2021
2020
2019
2018
2.021
2020 2019 2018 Prejuízos acumulados
46.208 46.254 50.282 42.245 46.208 46.254 50.282 42.245
264.023 256.015 202.284 151.996
–
–
– Total do Patrimônio Líquido
Receita Líquida
Participação de acionistas não controladores 33.962 43.647 46.776 46.046
–
–
Receita Líquida Direito Privado
259.194 259.996 188.172 150.513
Total do Patrimônio Líquido
80.170 89.901 97.058 88.291 46.208 46.254 50.282 42.245
Receita Líquida Direito Publico
4.829 (3.981) 14.112
1.483
138.888 163.816 161.509 131.178 49.029 48.810 51.838 50.729
(225.305) (231.967) (168.926) (128.267)
(1)
–
–
– TOTAL DO PASSIVO
Custo dos Serviços Prestados
38.718 24.048 33.358 23.729
(1)
–
–
– DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021,
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
31 DE DEZEMBRO DE 2020, 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em reais mil)
Honorários da diretoria
(1.655) (1.927) (1.488) (1.702)
–
–
–
Consolidado
Controladora
Despesas com pessoal
(18.070) (8.093) (5.351) (13.890)
–
–
–
2021
2020
2019 2018 2021
2020 2019 2018
Despesas gerais e serviços
(11.473) (11.073) (13.697) (7.796)
(181)
(317) (272) (166) Das atividades operacionais:
Despesas de depreciação e amortização
(1.265) (1.704) (1.482) (2.362)
–
–
– PREJUÍZO (LUCRO LÍQUIDO) DO EXERCÍCIO
5.456 (4.409) 3.553 (1.642) 2.707 (2.264) 1.824 (843)
Resultado de equivalência patrimonial
–
–
–
2.862 (1.965) 2.024 (831) Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
(2.410) (4.188) (5.736)
(29)
–
1
– com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Outras despesas (receitas) operacionais
(34.873) (26.985) (27.754) (25.779)
2.681 (2.282) 1.753 (997) • Depreciação e amortização
1.265 1.704 1.482 2.362
–
–
–
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FI• Baixa líquida do imobilizado
331 1.627
663 1.207
–
–
–
NANCEIRO
3.845 (2.937)
5.604 (2.050)
2.680 (2.282) 1.753 (997) • Resultado da Equivalência Patrimonial
–
–
2.862 (1.966) 2.024 831
RESULTADO FINANCEIRO
• Imposto de renda e contribuição social diferidos
3.551 (4.931) 5.946
(1)
–
–
–
1.588 (1.361)
7
1.810
27
18
71 154 • Provisão (Reversão) de contingências
Resultado Financeiro Líquido
117 (216) (1.040)
124
–
–
–
5.433 (4.298)
5.611
(240)
2.707 (2.264) 1.824 (843) • Provisão (Reversão) devedores duvidosos
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
- (1.757) (602)
–
–
–
–
Imposto de renda sobre o lucro
(801)
(196)
(453)
–
–
–
– • Juros e variações sobre partes relacionadas
(4)
–
(4)
(17)
– (16)
Contribuição social sobre o lucro
(309)
(84)
(174)
–
–
–
– • Juros sobre empréstimos
2.399
839
–
–
–
–
–
Imposto de renda sobre o lucro diferido
827
124 (1.046) (1.022)
–
–
–
13.115 (7.143) 9.998 2.033 5.569 (4.230) 3.848 (28)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício ajustado
Contribuição social sobre o lucro diferido
306
45
(385)
(380)
–
–
–
(Aumento) Redução nos ativos operacionais
23
(111) (2.058) (1.402)
–
–
–
Imposto de renda e contribuição social
• Clientes e contas a receber
3.549 5.411 (42.888) 12.417
–
–
–
PREJUÍZO (LUCRO LÍQUIDO) DO
4.178 6.324 7.823 (2.700)
(4)
(4)
(7) (16)
EXERCÍCIO
5.456 (4.409)
3.553 (1.642)
2.707 (2.264) 1.824 (843) • Impostos a compensar
• Adiantamentos a fornecedores e empregados
3.529 (3.824) (1.154) (1.153)
–
–
12
(Prejuízo) Lucro atribuído aos
276 (306) (901) 1.094
–
–
–
Acionistas controladores
2.707 (2.264)
1.824
(843)
2.707 (2.264) 1.824 (843) • Outros Créditos
(4.376) (4.047)
– (3.927)
–
–
–
2.749 (2.145)
1.729
(799)
–
–
– • Estoques
Acionistas não controladores
• Depósitos e cauções
1.399
(89) 5.869
–
–
–
PREJUÍZO (LUCRO LÍQUIDO) DO
–
5.456 (4.409)
3.553 (1.642)
2.707 (2.264) 1.824 (843) Aumento (Redução) nos passivos operacionais
EXERCÍCIO
• Fornecedores
(7.688)
852 9.693 (8.186)
1 7.618
6 (19)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCICIOS FINDOS
• Contas a pagar
(1.428)
893
590
(92)
–
–
–
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 31 DE DEZEMBRO DE 2019
• Obrigações tributárias
(2.977) (2.193) (1.214) 1.136
(1)
–
– (13)
E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em reais mil)
• Adiantamentos recebidos
(3.218) (564) 5.590
27
–
–
–
2021
2020
2019
2018 • Salários e encargos socias a pagar
(2.760)
885 2.207 (776)
–
–
–
Prejuízo (Lucro líquido) do exercício
5.456
(4.409)
3.553
(1.642) • Outras contas a pagar
- (374) (987) 1.543
(4)
(4)
2
Outros resultados abrangentes.
–
–
–
– Fluxo de caixa das atividades operacionais
3.599 (4.175) (5.374) 1.416 5.565 3.380 3.842 (62)
Total do resultado abrangente
5.456
(4.409)
3.553
(1.642) Das atividades de investimentos:
• Aquisição de imobilizado
(1.018) (3.026) (244) (1.372)
–
–
–
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)
• Investimentos
2.291 (1.186) (3.597)
– (2.970) (3.046) (4.049)
–
Capital Ajustes de avalia- Outros ResultaPrejuízos
2.159
–
- (442)
–
–
–
Social ção Patrimonial dos Abrangentes Acumulados Total • Inversões no intangivel
3.432 (4.212) (3.841) (1.814) (2.970) (3.046) (4.049)
–
Em 31 de dezembro de 2018
110.563
72
(36.464)
(31.083) 43.088 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Prejuízo do exercício
–
–
–
(843) (843) Das atividades de financiamentos:
(2.749) 2.145 (1.729)
799
–
–
–
Em 31 de dezembro de 2018
110.563
72
(36.464)
(31.926) 42.245 • Acionistas não controladores
• Redução de capital
(2.753)
(2.753)
Em 01 de dezembro de 2019
(9.685) (3.129) 1.942 (925)
–
–
–
(Reapresentado)
110.563
72
(36.464)
(25.713) 48.458 • Participação dos Acionistas não controladores
2.988 11.313 11.514 (608)
- (621)
–
–
Realização de ajustes de avaliação patrimonial
–
–
–
–
– • Variação líquida de empréstimos e financiamentos
(34)
53
47
–
–
–
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
1.824 1.824 • Parcelamentos de tributos
275 (472)
297 (276)
8
(20)
8
(6)
Em 31 de Dezembro de 2019
110.563
72
(36.464)
(23.889) 50.282 • Partes Relacionadas
8
(6)
Prejuízo do exercício
–
–
–
(2.264) (2.264) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos (11.958) 9.910 12.071 (1.010) (2.745) (641)
Em 01 de dezembro de 2020 (Reapresentado) 110.563
72
(36.464)
(25.653) 48.518 AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E
(4.927) 1.523 2.856 (1.408) (150) (307) (199) (68)
Prejuízo do exercício
(2.264) (2.264) EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de Dezembro de 2020
110.563
72
(36.464)
(27.917) 46.254 DISPONIBILIDADES
6.477 4.954 2.098 3.506
869 1.176 1.375 1.443
Redução de Capital Social
(2.753)
(2.753) Saldo inicial
1.550 6.477 4.954 2.098
719
869 1.176 1.375
Lucro líquido do exercício
2.707 2.707 Saldo final
Absorção de outros resultados abrangentes
36.464
(36.464)
- AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E
(4.927) 1.523 2.856 (1.408) (150) (307) (199) (68)
Em 31 de Dezembro de 2021
107.810
72
(61.674) 46.208 EQUIVALENTES DE CAIXA
Diretor-Presidente: Mauro Ribeiro Viegas Filho; Diretor: João Carlos de Noronha Viegas; Ailton Fernando de Souza - Contador - CRC: 1SP203379/O-0
As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes
emitido pela Opinião Auditores Independentes sem ressalvas encontram-se a disposição dos Srs. acionistas na sede da Companhia.

Financeiro 7

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Três perguntas: Tul – início da operação, expansão e diferencial
Divulgação/Tul

Por Jorge Priori

C

onversamos
sobre o início da
operação brasileira da Tul com seu country
manager, Bruno Raposo.
Fundada na Colômbia, a
construtec está avaliada em
US$ 800 milhões.

Bruno Raposo

DAWOJOBE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.280.465/0001-04 - NIRE Nº 3330027074-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76).
1. Local, Data e Hora: 20.07.2022, na sede social, na Praia do Flamengo nº 154/3º andar-parte, Rio de Janeiro. RJ,
às 10h. 2. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Mesa: Wolff Klabin (Presidente) e Bernardo Klabin (Secretário), em conformidade com o disposto no Estatuto Social. 4. Presenças: Totalidade dos
acionistas com direito a voto. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e cópia das Demonstrações
Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicado em 15.07.2022, edição, impressa e digital, no Jornal Monitor Mercantil e na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
conforme Recibo de Publicação/Hash de Publicação: 9EA5523ED254502BBD44B04048C4DCE0712C1C64,
834B4E85380B1F07E4CDDE4569CC95BE39B6875E, 1C5A56AA22D890E24106958A1CE1C2D74EC23B35,
BB477039EDE0EB6034B16087175212CBC0A904BC, E7D6EDC1792C5E4A1CF2037D6C64545942E58835.
6. Quorum de Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos Ocorridos na Assembleia Geral Ordinária:
a) Leitura, exame, discussão e aprovação, sem reserva, do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, considerada sanada a falta de anúncios e a inobservância dos
prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como facultado no seu parágrafo 4º; b) Deliberada a retenção à conta da
Reserva de Lucros a Realizar do saldo do resultado do exercício. c) Deliberada a retenção à conta de Reserva Legal,
no valor de R$ 2.269.746,90 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos). d) Deliberada a distribuição de dividendos, à conta de lucros acumulados de exercícios anteriores, no
valor total de R$ 7.469.131,56 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e um reais e cinquenta
e seis centavos). e) Deliberada a manutenção do Capital Social, bem como a manutenção da atual quantidade de
ações. f) Deliberada a eleição da Diretoria, pelo prazo de 01 (um) ano, dos Diretores Daniela Klabin Basílio, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 09182279-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/
MF sob o nº 018.376.287-85, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro,
RJ; Wolff Klabin, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 09182280-9, expedida pelo IFP/
RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.376.457-95, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar,
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; José Klabin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade nº 10.302.941-9, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.464.277-04, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; e Bernardo Klabin, brasileiro, casado,
empresário, portador da carteira de identidade nº 10.306.736-9, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o
nº 051.864.937-75, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ. g) Os
honorários da Diretoria foram fixados em R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) mensais, para cada um de seus
Diretores. 8. Fatos ocorridos na Assembleia Geral Extraordinária: a) Foi aprovada a Alteração do Capítulo da Administração da Sociedade, dos artigos 5º ao 10º, que passam a ter a seguinte redação: “Capítulo III - Da Administração: Art. 5º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até quatro Diretores, acionistas ou não,
residentes no País. Art. 6º - Os Diretores serão eleitos em Assembléia Geral pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser
reeleitos, e, permanecerão no desempenho de seus cargos até a realização de nova AGO, ficando dispensados de
prestar caução. A remuneração da Diretoria será fixada em Assembleia Geral. § 1º - Caso haja empate em posições
antagônicas, na escolha dos Diretores da Sociedade, a Assembléia Geral será suspensa para que cada um dos grupos
de acionistas discordantes indique um árbitro no prazo de até 48:00 (quarenta e oito) horas. Os dois árbitros terão um
prazo comum de 5 (cinco) dias, a partir da data que forem indicados, para a solução do impasse. § 2º - Acaso permaneça a divergência, tais árbitros, no prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas, indicarão um terceiro árbitro que se reunirá com os outros dois árbitros, em 48:00 (quarenta e oito) horas após sua indicação, e, em até 5 (cinco) dias úteis
definirão os nomes dos Diretores da Sociedade, dando-se assim, prosseguimento à Assembleia Geral, até então
suspensa. Art. 7º - No caso de impedimento temporário ocasional, os Diretores se substituirão reciprocamente. Em
caso de vaga, o cargo será preenchido no prazo de até 90 (noventa) dias. Art. 8º - Os Diretores têm as atribuições e
os poderes necessários para assegurar o funcionamento da Sociedade, podendo representá-la ativa e passivamente,
em juízo e perante terceiros. Os atos que criarem responsabilidade para a Sociedade e exonerarem terceiros de responsabilidade para com ela somente serão válidos quando assinados ou (i) em conjunto por 2 (dois) Diretores ou (ii) por
1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador, constituído na forma do Artigo 10. Art. 9º - A venda de participações
societárias em outras empresas, só será válida, se autorizada previamente por decisão da maioria qualificada de 3/4
(três quartos) dos Acionistas com direito a voto da Sociedade, em Assembleia Geral. Art. 10 - A Sociedade, representada (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá constituir Procuradores, especificando no mandato os poderes e o
prazo da validade de procuração, que não poderá exceder a 1 (um) ano, salvo para finalidades “ad-judicia”, cujos
mandatos serão específicos e sem prazo de validade. Parágrafo único - Para atuação em Juízo ou perante repartições
públicas federais, estaduais e municipais, e instituições financeiras públicas ou privadas, a sociedade poderá ser representada isoladamente por 1 (um) Procurador, o qual pode ser ou não Diretor da sociedade, quando consignada
especificamente no mandato esta prerrogativa de assinatura isolada.” b) Deliberam Alterar e Consolidar o Estatuto
Social, cuja nova redação, nesta data aprovada, está adiante transcrita: Estatuto Social. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Fins e Duração da Sociedade: Art. 1º - A Dawojobe Participações S/A é uma sociedade anônima resultante da transformação da Dawojobe Empreendimentos Alimentícios Ltda., que se regerá pelo presente estatuto e
pela legislação que lhe for aplicável. Art. 2º - A Sociedade tem por objeto a administração de seus recursos próprios e
a participação em outras sociedades. Art. 3º - A Sociedade tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praia
do Flamengo nº 154/3º andar-parte, Flamengo, CEP.: 22.2210-030, e sua duração será por tempo indeterminado.
Parágrafo único - A sociedade poderá abrir e encerrar filiais e escritórios em qualquer estado do território nacional, bem
como no exterior. Capítulo II - Do Capital e das Ações: Art. 4º - O capital social é de R$ 60.379.146,17 (sessenta
milhões, trezentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos), dividido em 3.447 (três
mil, quatrocentos e quarenta e sete) ações, todas nominativas sem valor nominal, sendo 2.068 (duas mil e sessenta e
oito) ações ordinárias e 1.379 (mil trezentos e setenta e nove) ações preferenciais. § 1º - Cada ação ordinária dará
direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 2º - As ações preferenciais: (a) terão prioridade no
reembolso do capital sem prêmio; e (b) não terão direito a voto. § 3º - Os acionistas, se e quando quiserem alienar
quaisquer quantidades de ações deverão estabelecer preço e condições de pagamento e oferecê-las a venda aos
demais acionistas da sociedade, que poderão exercer o direito de preferência na sua aquisição no prazo de até 60
(sessenta) dias corridos, contado da data de recebimento da oferta escrita a ser feita pelo alienante, na proporção de
sua participação no capital social da sociedade. § 4° - Caso algum acionista não as queira adquirir, estas ações postas
em alienação serão rateadas entre os demais acionistas, sempre na proporção da sua participação no capital social
ou por consenso entre eles. § 5º - Findos o prazo e a etapa de que trata o § 3º sem que os acionistas tenham se manifestado as ações postas em alienação poderão ser vendidas a qualquer dos acionistas ou a terceiros, em quaisquer
quantidades, desde que por preço e/ou condições de pagamento iguais ou mais vantajosos do que as estabelecidas
pelo alienante. § 6º - As ofertas escritas de que tratam os §§ 3º e 5º acima deverão ser feitas formalmente, estabelecendo preço e condições de pagamento, e encaminhadas a cada um dos acionistas sempre via Cartório do Registro
de Títulos e Documentos. Capítulo III - Da Administração: Art. 5º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria
composta de até quatro Diretores, acionistas ou não, residentes no País. Art. 6º - Os Diretores serão eleitos em Assembléia Geral pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, e, permanecerão no desempenho de seus cargos até a
realização de nova AGO, ficando dispensados de prestar caução. A remuneração da Diretoria será fixada em Assembléia
Geral. § 1º - Caso haja empate em posições antagônicas, na escolha dos Diretores da Sociedade, a Assembléia Geral
será suspensa para que cada um dos grupos de acionistas discordantes indique um árbitro no prazo de até 48:00
(quarenta e oito) horas. Os dois árbitros terão um prazo comum de 5 (cinco) dias, a partir da data que forem indicados,
para a solução do impasse. § 2º - Acaso permaneça a divergência, tais árbitros, no prazo de 48:00 (quarenta e oito)
horas, indicarão um terceiro árbitro que se reunirá com os outros dois árbitros, em 48:00 (quarenta e oito) horas após
sua indicação, e, em até 5 (cinco) dias úteis definirão os nomes dos Diretores da Sociedade, dando-se assim, prosseguimento à Assembleia Geral, até então suspensa. Art. 7º - No caso de impedimento temporário ocasional, os Diretores
se substituirão reciprocamente. Em caso de vaga, o cargo será preenchido no prazo de até 90 (noventa) dias. Art. 8º
- Os Diretores têm as atribuições e os poderes necessários para assegurar o funcionamento da Sociedade, podendo
representá-la ativa e passivamente, em juízo e perante terceiros. Os atos que criarem responsabilidade para a Sociedade e exonerarem terceiros de responsabilidade para com ela somente serão válidos quando assinados ou (i) em
conjunto por 2 (dois) Diretores ou (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador, constituído na forma do
Artigo 10. Art. 9º - A venda de participações societárias em outras empresas, só será válida, se autorizada previamente por decisão da maioria qualificada de 3/4 (três quartos) dos Acionistas com direito a voto da Sociedade, em Assembleia Geral. Art. 10 - A Sociedade, representada (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá constituir Procuradores,
especificando no mandato os poderes e o prazo da validade de procuração, que não poderá exceder a 1 (um) ano,
salvo para finalidades “ad-judicia”, cujos mandatos serão específicos e sem prazo de validade. Parágrafo único - Para
atuação em Juízo ou perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, e instituições financeiras públicas
ou privadas, a sociedade poderá ser representada isoladamente por 1 (um) Procurador, o qual pode ser ou não Diretor
da sociedade, quando consignada especificamente no mandato esta prerrogativa de assinatura isolada. Capítulo IV
- Do Conselho Fiscal: Art. 11 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal nos exercícios sociais em que for instalado a
pedido de acionistas, conforme dispõe o Art. 161 da Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976, composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, residentes no País, eleitos em Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. § 1º - O
Conselho Fiscal tem as atribuições e os poderes que a lei lhe confere. § 2º - A remuneração dos membros do Conselho
Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, obedecidos os dispositivos legais vigentes. § 3º - O mandato
dos membros do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. Capítulo
V - Da Assembleia Geral: Art. 12 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após
a terminação do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Único
- A assembleia Geral será presidida por 1 (um) acionista escolhido pelos acionistas presentes, o qual, assumindo a
presidência, convidará 1 (um) outro acionista para desempenhar a função de Secretário. Art. 13 - A convocação para
as Assembleias Gerais far-se-á por anúncios publicados na imprensa, na forma da Lei, deles constando a ordem do
dia, ainda que por sumário, o dia, a hora e o local da reunião. Parágrafo Único - Independente da formalidade prevista
neste artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas com direito a voto.
Capítulo VI - Do Exercício Social: Art. 14 - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando
serão realizadas as demonstrações financeiras exigidas em lei. § 1º - A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá, nos termos do Art. 204 da Lei nº 6404/76: a) na forma do “caput” do citado artigo, levantar balanços semestrais
e declarar dividendos à conta dos lucros apurados nesses balanços; b) na forma do seu § 1º, levantar balanços e
distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício
social não exceda do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do Art. 182 da referida Lei; c) na forma de
seu § 2º, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. § 2º - Os dividendos a que se referem os parágrafos anteriores e o artigo seguinte
serão pagos em dinheiro. Art. 15 - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do Capital Social. § 1º - Os
acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a porcentagem de 6% (seis por cento)
do Capital Social, ressalvado o disposto no § 3º do Art. 202 da Lei 6404/76. § 2º - O saldo do lucro líquido terá o destino que lhe for dado pela Assembleia Geral. Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade: Art. 16 - A dissolução e liquidação da sociedade far-se-á de acordo com o que resolver a Assembleia Geral, obedecidas as prescrições legais.
9. Termo de Encerramento: Nada mais foi tratado. Esta ata foi achada conforme. 10. Acionistas Presentes e Assinaturas: Daniela Klabin Basílio, José Klabin, Bernardo Klabin, Wolff Klabin e Espólio de Armando Klabin, por
seu inventariante Guilherme Rocha Murgel de Rezende, brasileiro, advogado, portador da carteira de identidade de
advogado nº 76.548, expedida pela OAB/RJ em 21.04.2010, inscrito no CPF sob o nº 733.455.717-49. Confere com o
Original. Wolff Klabin - Presidente. Bernardo Klabin - Secretário. JUCERJA nº 5020386 em 28/07/2022.

O que faz a Tul?
A Tul é uma plataforma
digital B2B focada nas lojas
de material de construção
localizadas, principalmente,
em comunidades mais carentes. O benefício que
trazemos para essas microempresas é a entrega em até
24 horas, sem pedido mínimo e com a possibilidade
de fazermos a entrega diretamente para o seu cliente
final, o que facilita a logística da loja.
Se olharmos para o ecossistema de materiais de construção, esse tipo de loja é
responsável por aproximadamente 60% das vendas da
indústria. As construtoras
são responsáveis por 30%,
e os home centers, por
10%. Essa divisão é igual
em quase todos os países da
América Latina.
As grandes cidades desses países têm um miolo
de alta renda cercado por
vários bairros de média e
baixa renda, onde existem
muitas lojas familiares que
atendem as pessoas da comunidade local que muitas
vezes constroem a própria
casa ou fazem as próprias
melhorias.
O cenário da Tul em Bogotá ou na Cidade do México não é muito diferente
do que temos em São Paulo
ou em outra grande cidade
brasileira. O que muda é
que a maioria das marcas de
material de construção são
locais, com exceção de aço
e cimento. Com isso, nós temos que construir relações
com elas. No caso da operação brasileira, nós já temos
mais de cem marcas.
Por mais que a Tul seja
uma plataforma digital, ela
não é um marketplace. Nós
compramos da indústria,
estocamos e revendemos.
Seria legal se fôssemos um
marketplace, pois isso reduziria muito a complexidade
da operação, mas para que
possamos honrar a nossa
promessa de entregarmos
em 24 horas, nós precisamos ter o estoque.
O desafio para implantarmos no Brasil o modelo
que nasceu na Colômbia
está nos tributos, já que
os outros países têm uma
tributação mais simples.

Por exemplo, enquanto
na Colômbia nós temos o
IVA (Impostos de Valor
Agregado), no Brasil nós
temos o ICMS, PIS e Cofins, com todas as suas complexidades. Nós também
temos a questão da parte
regulatória para operarmos
com compra e venda de
materiais de construção,
que é um pouco mais complicada no Brasil, e a parte
do sistema financeiro, já
que cada operação da Tul é
desenvolvida com os meios
de pagamento locais. Aqui,
nós temos o Pix, que é um
sucesso, e a característica do
mercado brasileiro ser mais
calcado em crédito do que
nos outros dois mercados.
Essas são as três grandes
adaptações que tivemos que
fazer, sendo que nenhuma
delas tem a ver com o modelo operacional em si.
Para que a Tul consiga
entregar em 24 horas, os
centros de distribuição
são fundamentais no
modelo de negócio. Depois de São Paulo, como
vocês pretendem fazer a
expansão para o Brasil?
Você entendeu o nosso
desafio. Trata-se de uma
operação complexa que exige galpões, sendo que as
suas localizações são superimportantes por conta do
custo logístico da entrega
dos materiais, que podem
ser pesados.
Nós estamos começando
com um galpão em Itaquera
para atendimento da Zona
Leste de São Paulo. Com o
tempo, vamos ampliando
a nossa área de cobertura,
meio que de uma forma circular em volta desse galpão.
O objetivo é sempre manter
a velocidade e eficiência na
entrega ao cliente.
A ideia é primeiro consolidar São Paulo para depois
irmos para outras cidades.
O objetivo é termos cobertura nacional, assim como
foi feito na Colômbia e está sendo feito no México.
Nesses países, a expansão foi
acompanhada pela abertura
de galpões, sendo que um
galpão pode atender mais de
uma cidade. Por exemplo,
eventualmente o galpão de
Itaquera pode atender São
José dos Campos.
No momento em que
formos para outros estados,
nós vamos precisar montar
galpões para armazenarmos os materiais que serão
distribuídos na região.
Vocês estão chegando
num mercado que já está
estruturado. Qual o dif-
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erencial da Tul para que
um lojista que já faz as
suas compras com distribuidores passe a comprar com ela?
Para responder essa pergunta, eu vou dar um passo
atrás. O CEO e cofundador
da Tul, Enrique Villamarin,
trabalhava numa indústria
de cimento da Colômbia.
Numa dessas feiras para distribuidores, um lojista chegou para conversar com ele
e lhe disse que não era seu
cliente, que não era atendido por ele e que o Enrique
não sabia o preço pelo qual
aquele cimento chegava às
suas mãos depois de passar
por dois distribuidores.
Depois de escutar isso,
o Enrique lhe disse que se
ele vendia aquele cimento,
ele era sim seu cliente. Foi
então que ele foi convidado pelo lojista para conhecer a sua loja e ver como
a indústria estava longe do
seu dia a dia. O Enrique
foi à loja e começou a ver
a oportunidade de montar
uma empresa como a Tul
para atender melhor aquele
perfil de lojista.
Esse tipo de loja não
compra da indústria. Ela
compra de um distribuidor
menor, que compra de um
distribuidor maior, que por
sua vez compra da indústria.
E mesmo que a loja compre do distribuidor maior,
ele vai querer entregar em
dias específicos, com prazo
dilatado, como sete dias, e
com pedido mínimo.
A visão do Enrique é usar a tecnologia para resolver
essa dor e atender melhor
esse microempresário que
fornece material de construção para bairros de
poder aquisitivo médio e
baixo. Por exemplo, uma
loja de Itaquera não é tão
bem atendida como uma
loja que está no Itaim, nos
Jardins ou em outro bairro do centro expandido de
São Paulo. Como disse, essas lojas são responsáveis
por 60% do mercado de
material de construção, por
incrível que pareça.
O importante é que estamos começando a operar no Brasil com os pés no
chão. Nós queremos fazer
essa transformação, mas
buscando um crescimento sustentável e rentável.
Vamos crescer a partir do
momento em que o modelo estiver mais “azeitado”,
não vamos praticar guerra
de preços com os distribuidores tradicionais e vamos
ganhar clientes praticando
um serviço melhor e por
meio da tecnologia.
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Petrobras pagará R$ 87,8
bilhões de dividendos
R$ 32,1 bilhões serão pagos à União

O

Conselho
de
Administração
da
Petrobras,
em reunião realizada nesta quinta-feira, aprovou o
pagamento de distribuição
de dividendos no valor de
R$ 6,732003 por ação preferencial e ordinária em
circulação, valor que representa cerca de 20% nas cotações dos papéis da estatal
registradas no pregão desta
quinta-feira na Bolsa de Valores (B3).
A distribuição soma R$
87,8 bilhões, um recorde
trimestral, sendo que desse
valor, R$ 32,1 bilhões serão
pagos à União (incluindo
BNDES e BNDESPar). Trata-se de uma soma expressiva para o atual governo, que
vem considerando exorbitantes os ganhos da empresa
mas que certamente será utilizada para cobrir os gastos
pré-eleitorais embutidos na
“PEC Kamikaze”.
N comunicado foi feito
horas antes da divulgação
do balanço. estatal informou que o dividendo proposto está alinhado à Política de Remuneração aos
acionistas, que prevê que,
em caso de endividamento
bruto inferior a US$ 65 bilhões, a companhia poderá
distribuir aos seus acionis-

tas 60% da diferença entre
o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos
imobilizados e intangíveis
(investimentos). Além disso, a Política também prevê
a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários, desde que sua sustentabilidade financeira seja
preservada.
A aprovação do dividendo proposto é compatível
com a sustentabilidade financeira da companhia no
curto, médio e longo prazo
e está alinhada ao compromisso de geração de valor
para a sociedade e para os
acionistas, assim como às
melhores práticas da indústria mundial de petróleo e
gás natural.
Vale destacar que no Plano Estratégico 2022-26 os
projetos de investimentos
solicitados pelas áreas de
negócio foram atendidos
por apresentar boa resiliência e por serem suportados
pela geração de caixa operacional e o fluxo de desinvestimentos, sem efeitos
adversos na alavancagem.
Portanto, não existem investimentos represados por
restrição financeira ou orçamentária e a decisão de uso
dos recursos excedentes
para remunerar os acionis-

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”) convocados 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

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA
SEGUNDA VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO aos
Espólios de PAULO CORIOLANO TUNIS VIANA e CÉLIA
DE MIRANDA VIANA, na pessoa de seu representante legal
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS CINTRA, com o prazo de
05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo
nº 0010484-23.2006.8.19.0208) proposta por CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO AVAI contra Espólio de PAULO CORIOLANO
TUNIS VIANA e Espólio de CÉLIA DE MIRANDA VIANA, na
forma abaixo: A DRA. ANA PAULA RODRIGUES SILVANO,
Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos
interessados, que nos dias 08.08.2022 e 11.08.2022, às 12:45
horas, através do site de leilões online: www.portellaleiloes.
com.br, pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA,
inscrita na JUCERJA sob o nº 127, será apregoado e vendido,
o Apartamento 404 – Bloco B, do edifício situado na Rua
Augusto Nunes, nº 469, Todos os Santos, Rio de Janeiro, RJ.Avaliação: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).- O edital
na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima,
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.
COMARCA DA CAPITAL 33ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. O MM Juiz de
Direito Dr. Leonardo Alves Barroso - Juiz em Exercício da 33ª Vara
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este
Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, 3º andar - Corredor D salas 317, 319 e 321 - CEP: 20020-970 - Centro - Rio de Janeiro - RJ,
Tel.: 3133-2770, e-mail: cap33vciv@tj.rj.jus.br, tramitam os autos da
Ação de Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ
17.03.2016) - Despesas Condominiais/Condomínio em Edifício, de
nº 0313302-64.2013.8.19.0001, movida por Condomínio do Edifício
Alexandre Calaza - CNPJ: 27.906.130/0001-44 em face de Jair de Araújo
Cabral - CPF: 773.463.607-10, objetivando o presente edital INTIMAR
Iracema dos Santos Cabral - CPF: 184.834.247-49, Armando dos Santos
Cabral - CPF: 242.614.247-20, Carlos Luiz de Araújo Cabral - CPF:
728.831.707-20 e Celso Luiz de Araujo Cabral - CPF: 544.5467.207-20,
coproprietários do imóvel penhorado, que se encontram em lugar incerto e
desconhecido, para ciência da penhora realizada sobre o apartamento 301
da Rua Alexandre Calaza, 145 - CEP: 20560-110 - Vila Isabel - Rio de Janeiro
- RJ. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam,
de futuro, alegarem ignorância, expedi o presente edital que será publicado
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos treze
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Vanda Moraes
Silva - Técnica de Ativ. Judiciária - Matr. 01/31305, digitei. E eu, Michelle
Lima Magalhães - Chefe de Serventia - Matr. 01/30637, o subscrevo.
Leonardo Alves Barroso - Juiz em Exercício.

tas se apresenta como a de
maior eficiência para otimização da alocação do caixa.
Os dividendos serão pagos
em duas parcelas iguais nos
meses de agosto e setembro,
da seguinte forma: valor a
ser pago de R$ 6,732003 por
ação preferencial e ordinária em circulação, sendo que
(i) primeira parcela, no valor de R$ 3,366002 por ação
preferencial e ordinária em
circulação, será paga em 31
de agosto de 2022 e (ii) segunda parcela, no valor de
R$ 3,366001 por ação preferencial e ordinária, será
paga em 20 de setembro de
2022.
Data de corte: dia 11 de
agosto de 2022 para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e o record date
será dia 15 de agosto de
2022 para os detentores de
ADRs negociadas na New
York Stock Exchange (Nyse). As ações da Petrobras
serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de 12 de agosto de 2022.
Data de pagamento: para os detentores de ações
de emissão da Petrobras
negociadas na B3 o pagamento da primeira parcela será realizado no dia 31
de agosto de 2022 e o da

segunda parcela no dia 20
de setembro de 2022. Os
detentores de ADRs receberão os pagamentos a
partir de 08 de setembro
de 2022 e 27 de setembro
de 2022, respectivamente.
Forma de distribuição: A
primeira parcela de pagamento será realizada da
seguinte forma: (a) dividendos, de R$ 2,938861
por ação preferencial e ordinária em circulação; e (b)
juros sobre capital próprio
de R$ 0,427141 por ação
preferencial e ordinária
em circulação. Já a segunda parcela será integralmente paga sob a forma
de dividendos.
Importante ressaltar que
esses proventos serão abatidos dos dividendos a serem
aprovados na Assembleia
Geral Ordinária de 2023 relativos ao exercício de 2022,
sendo seus valores reajustados pela taxa Selic desde a
data do pagamento de cada
parcela até o encerramento
do exercício social corrente
para fins de cálculo do abatimento.
A Política de Remuneração aos Acionistas pode
ser acessada pela internet no site da companhia
(http://www.petrobras.
com.br/ri).

LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se de forma
virtual, no dia 10 de agosto de 2022, às 14:30 horas, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Retificação a redação do item 2. das
deliberações na AGO de 13 de abril de 2022 para corrigir o valor do
resultado líquido do exercício de 2021, no valor de R$12.270.920,11 para
R$12.270.812,15, Reserva Legal de R$613.546,01 para R$613.540,61,
dividendo mínimo obrigatório de R$11.657.374,10 para R$11.657.271,54,
dividendos mínimos de R$2.914.343.53 para R$2.914.317,89 e a reserva
de retenção de lucros de R$ 8.743.030,58 para 8.742.953,66, sem a
necessidade de republicação das demosntrações financeiras uma vez que
no balanço publicado os valores estão adequados ao texto retificado pela
presente ata.
LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
Ramon Sade Haddad - Presidente do Conselho de Administração

REIT SECURITIZADORA S.A. (“Reit”)
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 / NIRE nº 33300303677
Edital de Primeira Convocação da Assembleia Geral de Titulares de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 26ª Série da 2ª Emissão da
Securitizadora (“AGT”). A Reit, nos termos das cláusulas 14.2 do Termo
de Securitização de Créditos Imobiliários da 26ª Série de sua 2ª Emissão
(“TS” e “CRI”, respectivamente), firmado junto à Planner Corretora de
Valores S.A. (“Agente Fiduciário”), convoca os titulares dos CRI, para a
Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”), no dia 17/08/2022,
às 15:00h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma
eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de voto, sendo o acesso
disponibilizado individualmente aos Titulares dos CRI devidamente
habilitados, nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Resolução nº
60, da CVM (“Resolução CVM nº 60”). Assim, é convocada a referida AGT,
restando fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar por autorização
para adiantamento da liberação dos recursos do Patrimônio Separado para
obras, tendo em vista a necessidade de atendimento às adequações exigidas
pelo corpo de bombeiros relativas ao sistema de prevenção de incêndio, com
a necessária comprovação da utilização dos referidos recursos nas obras
do Empreendimento; (ii) Deliberar acerca da alteração da cláusula 14.4
do TS para possibilitar que as convocações das Assembleias de Titulares
possam ser realizadas mediante disponibilização do edital por meio de
sistema eletrônico disponível na rede mundial de computadores, bem como
envio do mesmo aos Titulares, conforme autoriza a Resolução CVM nº
60, dispensando-se assim, sua publicação em jornais; e (iii) Deliberar pela
autorização para que a Reit, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote
todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive
aditamentos aos documentos da Emissão. As deliberações constantes no
itens (i); (ii) e (iii) da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter
votos de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação,
nos termos da cláusula 14.10 do TS. Na forma da Resolução CVM nº 60, a
AGT será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo
acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrônico – ri@
reit.com.br – os documentos que comprovem os poderes de representação
dos Titulares ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares
dos CRI, até uma hora antes do horário de início previsto para a AGT. Para
os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante
pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade dos Titulares dos
CRI ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular;
e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social
(ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que
comprove a representação legal do Titular, e cópia digitalizada de documento
de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador,
cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário
ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do Titular. Os termos que não se encontrem aqui expressamente
definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos documentos da Emissão.
Rio de Janeiro, 28/07/2022. REIT SECURITIZADORA S.A.

Primeiro semestre
rendeu mais de R$ 282
bi em valores mobiliários

O

total de captações acumuladas
em valores mobiliários no primeiro semestre de 2022 foi de R$ 282.1
bilhões, com destaque para
renda fixa corporativa (debêntures e notas), que movimentou R$ 152.8 bi em
301 ofertas nos primeiros
seis meses deste ano, em
contraste com os R$ 102.8
bi em 222 ofertas registrados no mesmo período do
ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (28) pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
A CVM explicou que
embora o volume financeiro no mercado secundário
para ações (lote padrão) e
Fundos de Investimento
Imobiliários (FII) se mantiveram abaixo da média
diária do ano anterior, foi
observada novamente alta
no mercado de debêntures, que vem apresentando
bons números nos últimos anos. Os dados consolidados estão no Boletim Econômico da CVM,
produzido pela Assessoria
de Análise Econômica e
Gestão de Riscos da Autarquia.
Em seis meses de 2022,
o crowdfunding (financiamento coletivo) superou os
valores de 2021. O número
de operações de contratos
de investimento coletivo

aumentou em 4% em 2022.
Em 2021 foram 74 (totalizando R$ 13 milhões) e o
primeiro semestre de 2022
fechou com 77, somando
R$ 15 milhões.
A CVM revelou que
houve elevação de 4,6%
no número de regulados em relação ao final
de 2021. Até 30/6/2022
eram 75.063 participantes.
O crescimento foi observado em todas as categorias, com destaque para
o número de registros de
Analistas de Valores Mobiliários. No início do ano
eram 1.147 e, até o fim do
levantamento, somaram
1.441 - um salto de 25%.
Mapa de riscos
No contexto global do
segundo trimestre identificou-se alta nos indicadores de risco de liquidez e
macroeconômico. A elevação do último indicador
encontra-se em linha com
os temores de deterioração
na situação de solvência soberana brasileira, ilustradas
pela alta no spread de CDS
soberano e no spread soberano em dólares.
O Boletim Econômico
é divulgado trimestralmente pela ASA e substituiu os
antigos Boletins de Risco e
de Mercado, que foram divulgados mensalmente até a
data-base março/21.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE
Convocamos os Srs. acionistas da ENEVA S.A. (“Cia.”) a se reunirem em
AGE (“AGE”), a ser realizada às 14:00 do dia 31/08/22, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”, em linha com o § único do
Art. 121 da Lei 6.404/1976 e com a Resolução CVM nº 81/22, conforme
alterada, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aquisição do controle acionário da CELSEPAR – Centrais Elétricas de Sergipe
Participações S.A. (“CELSEPAR”), que ocorrerá por meio da aquisição direta ou indireta da totalidade das ações de emissão da CELSEPAR, conforme Fato Relevante divulgado em 31/05/22, nos termos do Art. 256 da
Lei 6.404/1976, acompanhada do laudo de avaliação elaborado pela Grant
Thornton Corporate Consultores de Negócios Ltda. Informações Gerais: A
Cia. esclarece que (i) poderão participar da AGE os acionistas titulares de
ações emitidas pela Cia., por si, seus representantes legais ou procuradores, nos termos dispostos no Art. 126 da Lei 6.404/1976, (ii) os acionistas
deverão apresentar com a devida antecedência o comprovante atualizado
da titularidade das ações de emissão da Cia., expedido por instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e/ou agente de custódia
e, conforme o caso: a) Pessoas Físicas: documento de identificação com
foto; b) Pessoas Jurídicas: último estatuto ou contrato social consolidado
devidamente registrado no órgão competente e a documentação societária
outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores, conforme o caso); c) Fundos de Investimento: último regulamento consolidado do
fundo e estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores, conforme o caso); e d) Procuradores: procuração, emitida
há menos de um ano da data de realização da AGE e documento de identificação com foto do procurador. Em cumprimento ao disposto no Art. 654, §1º
e §2º da Lei 10.406/2002, conforme alterada, deverá a procuração conter
indicação do lugar onde foi outorgada, qualificação completa do outorgante
e do outorgado, data, bem como o objetivo da outorga com a designação e
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do
outorgante, ou, alternativamente, assinatura digital, por meio de certificado
digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), ou assinatura eletrônica certificada
por outros meios que, a critério da Cia., comprovem a autoria e integridade
do documento e dos signatários. Visando facilitar a participação dos acionistas, a Cia. dispensará a notarização, consularização/apostilamento e tradução juramentada para português dos documentos expedidos fora do país.
É importante, contudo, que haja identificação clara do nome do signatário
dos documentos apresentados, para fins de comprovação dos poderes, e
que documentos em língua estrangeira estejam acompanhados de tradução livre para a língua portuguesa. Os acionistas que pretenderem participar da AGE, que será realizada exclusivamente por meio da Plataforma
“Zoom”, deverão enviar e-mail à Cia. para assembleias@eneva.com.br,
com antecedência mínima de 48 horas da realização da AGE, ou seja, até
às 14h (horário de Brasília) do dia 29/08/22, solicitando acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando cópia de
toda a documentação necessária para participação na AGE, nos termos
acima. Os acionistas que não manifestarem o interesse na participação na
assembleia digital e não apresentarem os documentos de participação necessários no prazo aqui exigido não estarão aptos à participação na AGE.
As informações detalhadas sobre as regras e os procedimentos a serem
seguidos para que os acionistas possam participar e votar à distância na
AGE, incluindo informações para acesso e utilização do sistema por meio
do qual será realizada a AGE, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: ri.eneva.com.br. O acionista também poderá exercer o voto na AGE
por meio do preenchimento e entrega com antecedência do boletim de voto
à distância. Solicitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas
na Resolução CVM nº 81/2022, bem como as orientações constantes do
próprio boletim de voto à distância disponibilizado. Por fim, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGE encontram-se disponíveis na sede social da Cia., na página de relação com investidores da Cia. (ri.eneva.com.br), no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), conforme prevê a Resolução
CVM nº 81/2022. Rio de Janeiro, 29/07/22. Jerson Kelman - Presidente do
Conselho de Administração - ENEVA S.A.

