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Europa dribla 
recessão, mas 
sofre com
a inflação

O Produto Interno Bruto (PIB) 
aumentou 0,7% na Zona do Euro 
e 0,6% na União Europeia (UE) 
no segundo trimestre de 2022, em 
comparação com o primeiro tri-
mestre, de acordo com uma esti-
mativa preliminar publicada pelo 
Eurostat (o IBGE da Europa). No 
primeiro trimestre, o PIB cresceu 
0,5% e 0,6%, respectivamente.

A recuperação do turismo após 
a remoção das restrições de viagem 
relacionadas à Covid contribuiu pa-
ra o crescimento. No entanto, tam-
bém está mascarando “a fraqueza 
subjacente devido à alta inflação e 
problemas de fabricação”, de acor-
do com Bert Colijn, economista 
sênior para a Zona do Euro na ins-
tituição financeira global ING.

Essas fraquezas incluem pro-
blemas na cadeia de suprimentos 
que, por sua vez, afetam a manu-
fatura, bem como a alta inflação 
que afeta o consumo de bens. As 
vendas no varejo estão sofrendo 
particularmente, disse ele à agên-
cia de notícias Xinhua.

De acordo com o Eurostat, a 
inflação anual de julho na zona 
do euro subiu 8,9%, impulsionada 
principalmente pelo alto preço da 
energia, que deve subir 39,7% em 
julho em relação ao ano anterior, 
ante 42% em junho. A inflação 
anual de alimentos e álcool deve 
subir 9,8% em julho, ante 8,9% no 
mês anterior.

O preço dos bens industriais 
não energéticos deverá subir 4,5% 
em julho, face a 4,3% em junho. A 
inflação anual para serviços deve 
atingir 3,7% em julho, ante 3,4% 
em junho.

Petrobras reduz investimento e 
transfere US$ 17 bi a estrangeiros
Retorno por ação se aproxima de 50%

Com o anúncio de paga-
mento de dividendos, 
neste trimestre, de R$ 

87,81 bilhões, somados aos R$ 
48,4 bilhões registrados no pri-
meiro trimestre, a Petrobras en-
tregará aos acionistas R$ 137,1 
bilhões relativos aos resultados 
do primeiro semestre do ano. 
Mas não deve ficar só nisso. Con-
siderando que a estatal ainda vai 
distribuir o resultado do terceiro 
trimestre neste ano, poderá passar 
de R$ 200 bilhões em 2022.

Quase metade desse valor será 
destinado aos acionistas no exterior, 
que detêm 44,73% do capital da Pe-
trobras. Isso significa que, só este 
ano, serão enviados ao exterior qua-
se R$ 90 bilhões, ou US$ 17 bilhões.

Ao mesmo tempo em que Pe-
trobras distribui cada vez mais 
dividendos, investe cada vez me-
nos em exploração e produção 
(E&P). Levantamento feito pela 
Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) para o Monitor mostra 
que a companhia investiu US$ 8,7 
bilhões na exploração de petróleo 
e gás, quase 1/3 da média anual 
entre 2003 e 2015, que era de US$ 
26,8 bilhões.

Projeção da Warren Investi-
mentos revela que, considerando 
apenas os seis primeiros meses de 
2022, o dividend yield (valor pago 
em dividendos dividido pelo valor 
da ação) é de 31,4%. “Provavel-
mente ainda teremos algo em tor-
no de US$ 15 bilhões em dividen-

dos no segundo semestre, o que 
representaria um DY no ano ao 
redor de 45,2%”.

“Inversão no papel da Petro-
bras. Há 69 anos, quando cria-
da por Vargas, o Brasil buscava 
autonomia nacional, reduzindo 
a dependência externa. Com Lu-
la, o pré-sal garantia educação e 
saúde ao povo. Hoje, submissa 
ao preço externo, extrai renda 
interna e transfere aos acionis-
tas”, tuitou o economista Mar-
cio Pochmann.

No pregão desta sexta-feira, a 
ação da Petrobras subiu 6,42% 
(PETR3) e 5,76% (PETR4), pa-
ra R$ 36,96 e R$ 34,15, respecti-
vamente. Fatos & Comentários, 
página 3 e página 6

Informalidade recorde faz 
desemprego cair no 2º trimestre
Rendimento médio diminui 5% em 12 meses

A taxa de desemprego al-
cançou 9,3% no trimes-
tre encerrado em junho, 

o que representa queda de 1,8 
ponto percentual em relação ao 
trimestre anterior. De acordo com 
o IBGE, é o menor patamar para 
o período desde 2015, quando fi-
cou em 8,4%.

O número de desempregados 
caiu 15,6% no trimestre e atingiu 
10,1 milhões de pessoas, 1,9 mi-
lhão a menos que no trimestre 
anterior. Os números estão na 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua, 
divulgada hoje pelo IBGE.

Para a coordenadora de Pesqui-
sas por Amostra de Domicílios 
do IBGE, Adriana Beringuy, o 
movimento de retração da taxa de 
desocupação no segundo trimes-
tre é semelhante ao observado em 
outros anos. “Em 2022, contudo, 
a queda mais acentuada dessa taxa 
foi provocada pelo avanço signifi-
cativo da população ocupada em 
relação ao primeiro trimestre”, 
apontou.

Os dados da pesquisa reve-
lam que a população ocupada é a 
maior desde o início da série his-
tórica da pesquisa, em 2012. O 
contingente foi estimado em 98,3 

milhões, o que equivale a alta de 
3,1% se comparado ao trimestre 
anterior.

Ao todo, representa 3 milhões 
de pessoas a mais no mercado de 
trabalho. Entre eles 1,1 milhão 
estão na informalidade. O núme-
ro de trabalhadores informais foi 
estimado em 39,3 milhões e tam-
bém é o maior da série histórica 
do indicador, que começou em 
2016.

O número de trabalhadores por 
conta própria, somados os for-
mais e os informais, foi estimado 
em 25,7 milhões. Esse é o maior 
contingente para um trimestre en-
cerrado em junho desde 2012.

O IBGE estimou o rendimento 
médio real habitual em R$ 2.652. 
O valor representa estabilidade 
na comparação com o primei-
ro trimestre. No ano, apresentou 
queda de 5,1%. Em movimento 
contrário, a massa de rendimen-
to, que é a soma dos rendimentos 
pagos a pessoas ocupadas, atingiu 
R$ 255,7 bilhões, um aumento de 
4,4%, na comparação com o tri-
mestre anterior e de 4,8% em re-
lação ao mesmo período do ano 
passado.

O resultado do trimestre levou 
os analistas do Mitsubishi UFJ 

Financial Group (MUFG) a re-
visar a previsão média da taxa de 
desemprego de 10,1% para 9,5%, 
para este e para o próximo ano. “A 
combinação do valor mais elevado 
do Auxilio Brasil, hoje em R$ 600, 
combinada com a inflação mais 
baixa esperada para o segundo 
semestre (incluindo uma deflação 
em julho e agosto) permite a con-
tinuidade de algum crescimento 
econômico no terceiro trimestre 
(melhor do que a nossa previsão 
de alguma redução) e, portanto, 
a criação adicional de empregos. 
Além disso, pode haver alguma 
redução no número de pessoas 
em busca de emprego, pelo me-
nos temporariamente.” O MFUG 
espera uma redução adicional da 
taxa de desemprego para 8,6% no 
quarto trimestre.

Segundo analistas da Terra In-
vestimentos, “os dados do IBGE 
– assim como os números do Ca-
ged – acusam uma vigorosa recu-
peração do mercado de trabalho 
com alta da taxa de participação, 
aumento do emprego e queda do 
número de desempregados. Con-
siderando as informações dispo-
níveis até o momento, nossa esti-
mativa para a taxa de desemprego 
de julho é de 9%.”

Gabriel Boric 
anuncia a 
criação do ‘SUS’ 
chileno

O governo do presidente Ga-
briel Boric anunciou, nesta quinta-
-feira, que o Chile passará a ter um 
sistema de saúde pública e gratui-
ta para toda a população. O “SUS 
chileno” – uma das promessas de 
campanha de Boric nas eleições 
presidenciais de 2021 – nascerá, 
oficialmente, em 1º de setembro. 
O sistema atenderá a 15 milhões 
de pessoas, em um país de 19 mi-
lhões de habitantes.

A nova Constituição chilena in-
clui a criação do Sistema Nacio-
nal de Saúde com financiamento 
público. O texto será submetido 
a referendo no próximo dia 4 de 
setembro.

Atualmente, o Chile conta com 
o Fundo Nacional de Saúde (Fo-
nasa), em que a população paga 
para ser atendida. Apenas pesso-
as com mais de 60 anos ou com 
renda inferior a US$ 420 mensais 
estão isentas de cobrança.

“Muitas gerações de chilenos 
e chilenas sonharam com o que 
hoje estamos caminhando para 
tornar realidade, que é um sistema 
de saúde público, gratuito para to-
dos os usuários do Fonasa”, disse 
o presidente após comemorar o 
anúncio na capital.

Estimativas do governo chile-
no apontam que, com a garantia 
de saúde pública e gratuita, cada 
família deve economizar cerca de 
US$ 300 por ano. Atualmente, de 
cada dez chilenos, oito precisam 
recorrer ao sistema de copaga-
mento do Fonasa. Os trabalhado-
res contribuem com 7% de seu sa-
lário para a rede pública ou a rede 
privada.

Boric sublinhou que os direitos 
“não têm de ser um negócio e por 
isso vamos arriscar e vamos dar o 
nosso melhor para que a saúde, 
para que as pensões, para que a 
habitação, para que a educação se-
ja acessível a todos os cidadãos do 
nosso país”.

O Ministério da Saúde chileno 
explicou que esse benefício será 
destinado principalmente à classe 
média, de modo que “a renda de 
cada pessoa não seja uma barreira 
que impeça ou dificulte seu acesso 
à saúde”.

A medida foi elogiada pela 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde). “Parabenizamos a de-
cisão do Governo do Chile de 
cobrir todos os gastos de saúde 
a 6 milhões de chilenos. É um 
grande passo em direção ao seu 
compromisso com o #SaúdePa-
raTodos”, tuitou o diretor-geral 
da instituição, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitorsp@monitor.inf.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2  l Monitor Mercantil

Renda média 
da mulher 

autônoma é 
34% menor
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O recurso 
que pode 
mudar a 
transição 

energética 
mundial

Lítio geotérmico

Os desafios e os caminhos percorridos pelas mães empreendedoras

Por Edoardo 
Pacelli

Explorar os fluxos 
de energia geotér-
mica para extrair lí-

tio, com baixo impacto am-
biental, avançando, assim, 
na transição energética em 
duas frentes complementa-
res, poderia ser uma solu-
ção para mobilizar recursos 
para a mesma transição, de 
forma original, aumentan-
do o acesso ocidental ao lí-
tio, um material estratégico 
para várias indústrias – em 
primeiro lugar, a de bate-
rias para carros elétricos, 
atualmente dominados pela 
China. Este é o ambicioso 
projeto que vários países 
europeus estão consideran-
do, em busca de soluções 
inovadoras.

Segundo um estudo da 
Geological Survey, nos 
EUA – a maior agência de 
mapeamento civil e de água, 
terra e ciências da vida do 
país, que coleta, monitora, 
analisa e fornece uma com-
preensão científica das con-
dições e dos problemas dos 
recursos naturais – o lítio 

não é exatamente um mate-
rial raro em escala global: a 
disponibilidade de reservas 
é estimada em 86 milhões 
de toneladas.

Por sua vez, Nature, a 
revista científica interdis-
ciplinar britânica, afirma: 
“Embora os recursos atuais 
sejam muito maiores do que 
a demanda esperada”, para 
atingir as metas de transi-
ção estabelecidas, até 2050, 
será necessário “aumentar 
a extração de lítio, 10 ve-
zes mais, nos próximos 10 
anos”.

A revista Renewable Matter 
afirma: “Os recursos pri-
mários de lítio atualmente 
explorados encontram-se 
em 26% de rochas duras 
como granitos, aplitos – ro-
chas ígneas, intrusivas, de 
composição granítica – e 
pegmatitos – rochas ígne-
as intrusivas de composi-
ção basicamente granítica 
(quartzo, feldspato e mica) 
– e em 58% nas salmouras 
de bacia fechada (solução 
de água saturada de sal), a 
chamada Salar, que se en-
contram nos desertos sal-

gados do Chile, Bolívia e 
Argentina. Lá, a água dos 
lagos salgados subterrâne-
os (salmouras) é bombeada 
para a superfície e evapora-
da em grandes tanques”.

O processo de extração 
de lítio envolve o consumo 
de quantidades colossais 
de água e problemas para 
a gestão dos trabalhadores, 
submetidos a turnos pesa-
dos e forte pressão, em con-
textos como o da Bolívia ou 
o do Peru.

No entanto, estão sen-
do estudados, da Califórnia 
à Cornualha, processos de 
exploração de energia geo-
térmica para obter quantida-
des crescentes de lítio. Dado 
que o lítio é encontrado, na 
natureza, combinado com 
minerais e sais, não é de se 
surpreender que, em áreas 

onde as fontes de calor geo-
térmicas estejam concentra-
das, ele seja abundante.

Uma única usina de ener-
gia geotérmica pode, por-
tanto, dar sua contribuição 
na produção de eletricidade, 
de aquecimento, de resfria-
mento e de matérias-pri-
mas, como o lítio, com um 
processo de zero carbono 
e baixo impacto ambiental, 
explorando o bombeamen-
to de superfície diretamente 
das usinas. Separado do lí-
tio, o restante da salmoura 
geotérmica, muitas vezes 
constituído por concentra-
ções de água salgada a uma 
temperatura, geralmente, 
entre 100 e 300 ° C, pode 
ser readmitido na usina.

O fortalecimento dessa 
capacidade de exploração 
da extração do lítio seria 
uma forma fundamental 
para desenvolver a transição 
energética, de forma autô-
noma, também na Europa. 
De acordo com o que o 
EGEC (Conselho Europeu 
de Energia Geotérmica) 
apontou, em um relatório, 
25% das necessidades de 

lítio da Europa, em 2030, 
poderão ser atendidas por 
usinas europeias.

A empresa, Vulcan Ener-
gy Resources, lançou o pla-
no Zero Carbon Lithium, 
com um empréstimo de 
€ 2,25 bilhões do Banco 
Europeu de Investimento. 
E, conforme relatado pelo 
jornal italiano Il Messaggero, 
“a maior área geotérmica 
da Europa está localizada 
ao longo do rio Reno, en-
tre a França e a Alemanha. 
Se apontarmos uma bús-
sola, em 3 horas de carro 
estaremos nas maiores áre-
as da indústria automotiva 
europeia, onde inúmeras 
fábricas já estão surgindo 
e que, até 2030, vão levar a 
União Europeia a produzir 
baterias para 500 GWh, 30 
vezes o volume atual”. Nes-
ta partida a Itália, também, 
pode entrar em campo.

Existem, na Itália, duas 
áreas em particular com alta 
produção geotérmica, e am-
bas estão localizadas na Tos-
cana. Mas, em toda a Itália, 
há muitas áreas nas quais 
existem as fontes de calor 

terrestre conhecidas desde 
os tempos antigos – fon-
tes históricas revelaram que 
o calor da terra e as fontes 
naturais foram explorados 
desde os tempos antigos, 
pelo menos durante todo o 
primeiro milênio a.C., pelas 
populações etruscas.

A primeira usina geotér-
mica da história foi constru-
ída na Toscana, e em particu-
lar na província de Pisa, em 
Larderello. Estas mesmas 
fontes poderiam desempe-
nhar um papel fundamental 
se fossem exploradas para 
a transição, aumentando o 
impacto italiano e europeu 
em mercados estratégicos e 
reduzindo a dependência do 
Velho Continente em relação 
a países estrangeiros. Numa 
fase em que a corrida ao lí-
tio é um dos grandes deter-
minantes da geoeconomia 
global, a Europa poderá de-
sempenhar, assim, um papel 
virtuoso.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-di-

retor de pesquisa do CNR (Itália), 

editor da revista Italiamiga e vice-pres-

idente do Ideus.

Por Karen  
Louise Dias

A taxa de ocupação 
das mulheres no 
mercado de tra-

balho no início da pandemia 
foi reduzida a 39,7%, fazen-
do do empreendedorismo 
uma urgência, já que muitas 
não contam com uma rede 
de apoio.

No entanto, embora os 
trabalhadores por conta 
própria sejam o motor da 
retomada da ocupação dos 
brasileiros após a pandemia, 
sabemos que o empreend-
edorismo no nosso país 
muitas vezes acontece por 
necessidade. Isso traz ainda 
mais dificuldades, devido, 
por exemplo, à certa falta 
de planejamento, pois nem 
sempre é possível criar um 
plano de negócio antes das 
contas chegarem (e vencer-
em).

Hoje, a renda média do 

trabalhador autônomo é 
cerca de 30% menor do que 
a daquele que atuava nesse 
formato antes da pandemia, 
segundo dados divulgados 
pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) em maio deste 
ano. No caso das mulheres, 
a redução é ainda maior e 
chega a 34%. Diante desse 
cenário, é notório que os 
desafios são inúmeros, mas 
também não quer dizer que 
o fato da iniciativa ter sido 
impulsionada pela neces-
sidade faz com que a ativ-
idade não seja prazerosa e 
realizadora. 

Eu e minha sócia, Mile-
na Magalhães, somos parte 
do grupo de mulheres que 
empreenderam durante a 
pandemia (55,5%, segundo 
pesquisa do Global Entre-
preneurship Monitor em 
parceria com o Sebrae, de 
2020). Criamos a empresa 
Compre de uma Mãe com 

a intenção de fortalecer o 
núcleo por meio de uma re-
de de apoio que hoje conta 
com 56 mães empreend-
edoras em um negócio de 
impacto social. É difícil at-
uar sozinha, mas em grupo 
ganhamos força.

O nosso empreendi-
mento é um grande moti-
vo de realização, mesmo 
que neste começo a batalha 
para fazer dar certo, ou co-
mo dizem, para a empresa 
“vingar”, tenha sido muito 
maior e, às vezes, a insegu-
rança tenha batido à porta. 
Acredito que isso também 
aconteça com muitas outras 
mulheres nessa mesma situ-
ação.

Por isso é preciso es-
tarmos muito atentas às 

circunstâncias e reforçar 
nossas ações, como, por 
exemplo, diversificando 
ao apostar em um forma-
to híbrido de negócio. No 
nosso caso, nascemos em 
um modelo totalmente dig-
ital, e agora, com a flexibi-
lização das atividades pres-
enciais, passamos a apostar 
também em feiras com o 
apoio de parceiros para que 
as mães empreendedoras 
tenham mais oportunidades 
para fazerem negócios, au-
mentando assim a nossa 
representatividade. 

Antes disso, gosto de 
sugerir que o planejamento 
das tarefas relacionadas ao 
empreendimento seja feito 
semanalmente, com ajustes 
diários. Muitas mães têm 
um pouco mais de tempo 
livre aos fins de semana, 
quando podem contar com 
a presença de outros adul-
tos para dividir o tempo de 
cuidado com as crianças. 
Vale separar cerca de 30 

minutos do domingo para 
organizar as tarefas princi-
pais da semana. Se em ca-
da dia útil for definida uma 
tarefa mais importante para 
ser elaborada, completan-
do-se o turno de trabalho 
com outras que poderão ser 
feitas mais rapidamente, a 
sobrecarga é consideravel-
mente reduzida. 

Não ter receio em pedir 
ajuda é fundamental, uma 
vez que ser empreende-
dora não é fácil e ser uma 
mãe empreendedora é ain-
da mais desafiador. Claro 
que poder contar com uma 
rede de apoio pode parecer 
um luxo para muitas mul-
heres, mas, para quem tem 
essa chance, é válido com-
preender que compartilhar 
pode aliviar a carga de tan-
tas tarefas e deixar a profis-
sional mais leve e realizada. 

E se os negócios es-
tão em constante trans-
formação, é fundamental 
dedicar um tempo para se 

atualizar. Ler reportagens e 
livros a respeito do universo 
que envolve o produto ou 
serviço praticado, e partici-
par de grupos via redes so-
ciais são facilitadores, pois 
não exige que a mãe saia 
de casa. Podcasts, vídeos de 
especialistas no YouTube 
e transmissões ao vivo via 
perfis do Instagram, por 
exemplo, também são boas 
alternativas. Dá para otimi-
zar o tempo ouvindo con-
teúdos enquanto se está no 
trânsito ou realizando tare-
fas em casa.

Enfim, os desafios são 
muitos, mas a realização de 
ver o negócio caminhando, 
se desenvolvendo e pros-
perando, é extremamente 
realizador, assim como 
acontece com a materni-
dade.

Karen Louise Dias é diretora-executi-
va do negócio de impacto social Com-

pre de uma Mãe.
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Petrobras vira máquina de 
distribuição de dividendos

A Shell, uma das maiores petroleiras do mundo, lucrou 
US$ 11,5 bilhões no segundo trimestre de 2022. 

Anunciou pagamento de dividendos de US$ 0,25 por 
ação, além de manter programa de recompra de ações no 
valor de US$ 6 bilhões.

A também gigante Total alcançou lucro de US$ 9,8 
bilhões no mesmo período. Anunciou a distribuição de 
dividendos no valor de US$ 0,70 por ação e recompra de 
US$ 2 bilhões.

A estatal norueguesa Equinor (ex-Statoil) obteve lucro 
de US$ 17,6 bilhões e elevou pagamento de dividendos 
e recompra de 2022 ações em 2022 no total de US$ 13 bil-
hões. Os dividendos representam US$ 0,50 por ação.

A também estatal Petrobras lucrou US$ 11 bilhões e vai 
distribuir US$ 1,23 por ação.

Justiça presencial

O pedido de providências apresentado pela OABRJ 
para assegurar que o regime de audiências adotado pela 
Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro fosse definido pelas 
partes envolvidas, e não pelos magistrados, foi julgado 
procedente pelo ministro Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, conselheiro relator do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). De acordo com a decisão, é imprescindível 
a presença física dos magistrados nas unidades. O CNJ 
determinou “a imediata retomada das audiências e ses-
sões presenciais, admitindo-se o modelo telepresencial ou 
híbrido, exclusivamente, a requerimento da parte”.

Promoção

Injustas as acusações de que tudo aumenta no gov-
erno Bolsonaro. Integrantes do PCC e milicianos que 
conseguem certificado de Caçador, Atirador, Coleciona-
dor (CAC) estão comprando fuzis legalmente gastando 
menos; o custo de uma arma contrabandeada do Paraguai 
era 3x superior.

Rápidas

No próximo dia 12, às 10h, será lançado o livro Ar-
thur Sendas – Uma história de pioneirismo e inovação, durante 
palestra online sobre o empresário promovida pela As-
sociação Comercial do Rio (ACRJ). Informações: (21) 
2514-1203 *** A Fevest – Feira de Moda Íntima, Praia, 
Fitness e Matéria-prima acontecerá de 1º a 4 de setembro, 
no Nova Friburgo Country Clube, na cidade serrana *** 
Está aberta até esta segunda-feira inscrição para vagas 
remanescentes de reforço escolar oferecidas pelo Instituto 
JCA para jovens de 13 a 17 anos, residentes em Niterói, 
São Gonçalo, Itaboraí e Maricá: forms.gle/m8RnvR-
iZCgyBJbbS7 *** Neste sábado, sobe ao palco do West 
Musical o cantor Lui Medeiros, ex The Voice, às 19h *** 
Para combater o mosquito Aedes Aegypti, a tinta inseti-
cida Inesfly Carbapaint 10 promete efeito que pode durar 
dois anos *** “Guerra na Ucrânia: Entenda as Preocu-
pações Econômicas e os Riscos Envolvidos” é o evento 
que o Ibef-Rio realizará nesta terça-feira, das 9h30 às 
11h. Inscrições: agenda.ibefrio.org.br *** A Expolux terá 
a sua 17ª edição entre 2 e 5 de agosto, na Expo Center 
Norte (SP). A feira contará com mais de 300 expositores. 
A Venti-Delta exibirá luminárias de teto que ventam *** 
O ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB) Fernando Fragoso tomará posse na presidência da 
Federação Interamericana de Advogados (FIA) durante a 
58ª Conferência Anual da entidade, entre 2 e 5 de agosto.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Eletrônico e 
Intimação, extraídos dos autos da Ação EXTINÇÃO DE 
CONDOMÍNIO, movida por SIMONE MARIA FRANCISCO 
GOMES em face de SYLVIO FRANCISCO GOMES FILHO, 
processo nº 0282961-16.2017.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA, Juíza da 
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, 
a todos os interessados especialmente a SYLVIO FRANCISCO 
GOMES FILHO, que em 08/08/22, às 11:00 hs., no Fórum do Rio 
de Janeiro, sito à Av. Erasmo Braga nº 115 – 5º Andar – hall dos 
elevadores da Lâmina Central – Centro – RJ e simultaneamente no 
site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON 
B. RICART, venderá de forma híbrida, não havendo licitantes no 
dia 10/08/22, nos mesmos locais e hora, a quem mais oferecer, 
na forma do art. 891 § único do NCPC e do art. 1.322 do Código 
Civil, o imóvel registrado no 11º RGI, matrícula nº 131843, Sala 
Comercial / Apto situado na Praça Saens Pena nº 33 apto 301 – 
Tijuca - RJ, avaliado as fls. 449/450 em 16/7/21, por R$ 450.000,00. 
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no 
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na 
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta 
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, 
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. 
Dado e passado nesta cidade, em 05/7/22. Eu, Vanessa Lisboa 
Martins, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. 
ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA, Juíza de Direito.

Associação dos Empregados e Empregados –Aposentados dos
Patrocinadores e/ou dos Participantes da FAPES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EMPREGADOS 
APOSENTADOS DOS PATROCINADORES E/OU PARTICIPANTES DA 
FAPES/BNDES – APA-FAPES/BNDES, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 12, inciso II do Estatuto da APA-FAPES/BNDES, convoca 
os senhores associados para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA a se realizar presencialmente e on line, pela plataforma Zoom, no dia 
09/08/2022, prevista para se iniciar às 10h30 em 1a convocação, com 
a presença mínima da metade mais um dos associados aptos a vota-
rem, ou em 2a convocação às 11h00, com qualquer número de asso-
ciados presentes, na Rua Senador Dantas, 117- salas 606/607- Centro 
– Rio de Janeiro –RJ – CEP 20031-201, e com encerramento previsto 
para as 16h, com pauta única: Deliberação sobre eventual contratação 
de serviços a serem prestados por empresa de auditoria externa inde-
pendente, distinta da que já presta serviços para a APA, contemplando 
nova revisão das Demonstrações Contábeis da Associação, dentre as se-
guintes alternativas (a) a não contratação dos serviços; (b) a contratação 
dos serviços abrangendo os exercícios de 2019 a 2021, com orçamento 
limitado a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e (c) a contratação 
dos serviços abrangendo os exercícios de 2016 a 2021, com orçamen-
to limitado a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). A seleção 
do prestador de serviços será realizada pelo Conselho Fiscal da APA e 
deverá considerar o critério de menor preço para a realização da emprei-
tada, a qual deverá ser cumprida em 90 (noventa) dias a contar da data 
da contratação. Em atendimento ao Art.13 do Estatuto Social, esta As-
sembleia será presidida pelo Sr. Presidente da APA-FAPES/BNDES, com 
o início da votação previsto para as 11h30, presencialmente e on-line, 
tendo previsão de término às 15h30. Rio de Janeiro, 29 de julho de 2022.

Sebastião Bergamini Junior
PRESIDENTE DA APA-FAPES/BNDES

Aumenta o medo de perder o emprego
Retomada da economia gera desconfiança

O medo de perder o 
emprego nos úl-
timos três meses 

aumentou, é o que mostra 
pesquisa realizada entre os 
dias 15 e 19 de julho, pe-
lo Instituto Fecomércio de 
Pesquisas e Análises (IFec-
RJ), ligado à Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado do Rio 
de Janeiro (Fecomércio-RJ), 
junto a 226 consumidores 
do estado. Segundo a son-
dagem, 38,1% dos entre-
vistados disseram ter muito 
medo de ficar desempre-
gados, contra 37,1% do le-
vantamento feito em junho, 
quando 21,7% disseram ter 
pouco medo de perder o 
emprego, enquanto 40,3% 
não têm esse receio.

Em relação aos próximos 
três meses, 31% dos consu-
midores disseram estar com 
muito medo de perder o 
emprego, índice abaixo do 
verificado na pesquisa ante-
rior, que foi de 32,4%. Po-
rém, o número de pessoas 
com pouco medo de ficar 
desempregado apresentou 
aumento. Em julho, ficou 
em 26,1%, contra 21,1% 
de junho. Não estão com 
medo de perder o emprego, 
42,9%.

Em relação à expectati-

va da retomada econômica 
brasileira para os próxi-
mos três meses, a pesquisa 
mostra a desconfiança dos 
consumidores diminuindo 
em relação à sondagem de 
junho. Estão pessimistas ou 
muito pessimistas 48,7%. 
Em junho, esse índice era 
de 50,7%. Os confiantes ou 
muito confiantes, em julho, 
somaram 35,9%, contra 
33,3% da pesquisa anterior. 
Os que acreditam que a si-
tuação não irá se alterar são 
15,5%.

]
Desconfiança

Sobre a retomada da eco-
nomia do Estado do Rio de 
Janeiro nos próximos três 
meses, o número de pessi-
mistas ou muito pessimistas 
ficou em 48,6%, enquanto 
em junho foi de 49,1%. O 
número de consumidores 
confiantes ou muito con-
fiantes é, atualmente, de 
31,4%. 19,9% dos entrevis-
tados acham que a situação 
não irá se alterar nos próxi-
mos três meses.

A quantidade de consu-
midores fluminenses que 
afirmaram ter sofrido dimi-
nuição na renda familiar nos 
últimos três meses apresen-
tou estabilidade, indo de 

51,6% em junho para 51,8% 
agora em julho. Os índices 
mostram também que hou-
ve queda na porcentagem 
dos que relataram aumen-
to da renda familiar: 12,3% 
(junho) para 11,5% (julho). 
36,7% relataram que a ren-
da familiar continuou como 
está. Para os próximos três 
meses, 42,9% acham que a 
situação vai continuar como 
está. Já 29,2% acreditam 
que a renda familiar vai au-
mentar ou aumentar muito. 
Os que acham que vai redu-
zir ou reduzir muito somam 
27,9%.

Endividados

O número de consumi-
dores endividados ou mui-
to endividados nos últimos 
três meses ficou em 41,6%. 
Uma pequena elevação em 
relação à pesquisa anterior 
quando 40,9% relataram 
estar endividados ou muito 
endividados. Porém, o nú-
mero de pouco endividado 
caiu de 25,5% (junho) para 
23,9% (julho). Os consumi-
dores sem dívidas somam 
34,5% nesta nova pesquisa, 
contra 33,6% da sondagem 
do mês anterior.

Nos últimos três meses, 
54,9% disseram não ter fi-

cado inadimplentes, uma 
queda em relação ao índice 
da pesquisa anterior que foi 
de 56,9%. 28,3% disseram 
que ficaram inadimplentes 
ou muito inadimplentes. Na 
sondagem de junho, o índi-
ce era de 27,3%. Em julho, 
ficaram pouco inadimplen-
tes16,8%, contra 15,7% 
de junho. Entre os que se 
declararam inadimplentes, 
o cartão de crédito foi o 
maior motivo, com 61,6%, 
seguido de luz, gás, telefo-
nes, água e internet (38,4%), 
crédito pessoal (33,3%), 
cheque especial (26,3%) e 
escola, faculdade e curso 
(22,2%).

Perguntados sobre os 
gastos com bens duráveis, 
21,8% afirmaram que irão 
aumentar seus gastos nos 
próximos três meses, índi-
ce bem abaixo da pesquisa 
anterior, com 27%. 40,9% 
disseram que irão diminuir 
os gastos, contra 36,3% de 
junho. Irão manter seus 
gastos com bens duráveis, 
37,3%. No mês passado, a 
sondagem mostrava um ín-
dice de 36,7%. Nos últimos 
três meses, 51,4% disseram 
que os gastos foram me-
nores com bens duráveis. 
23,6% gastaram mais e 25% 
tiveram os gastos iguais.

Alimentação pesa mais de 60% no salário médio 

Consumir uma re-
feição completa 
(prato, bebida, so-

bremesa e cafezinho) fo-
ra de casa nos dias úteis 
pode comprometer mais 
de um terço (35%) do sa-
lário médio do trabalhador 
brasileiro que não recebe 
benefícios de alimentação, 
que, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), é de 
R$ 2.548. De acordo com 
a Pesquisa+Valor, apresen-
tada pela Ticket, ao desem-
bolsar o valor de R$ 40,64 
(preço médio da refeição 
completa) durante 22 dias 
úteis ao mês, o consumidor 
terá um gasto total de R$ 
894,08.

O estudo também anali-

sou o valor médio da cesta 
básica, que em junho, se-
gundo o Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), era de R$ 652,35. 
Sendo assim, a soma da ali-
mentação dentro e fora do 
lar é de R$ 1.546,43, o que 
corresponde a 60,6% do va-
lor dos rendimentos men-
sais dos brasileiros.

Na análise por capitais, 
considerando a média sa-
larial nacional, os gastos 
com alimentação compro-
metem em maior propor-
ção o salário dos traba-
lhadores de Florianópolis, 
com 70,6% (considerando 
o valor da cesta básica na 
cidade, a R$ 772,07, e o 
custo de se alimentar fora 

de casa por 22 dias úteis, 
por R$ 1.028,50). Já For-
taleza é a capital em que 
as pessoas comprometem 
uma fatia menor do salá-
rio (50,2%), uma vez que 
a cesta básica custa, em 
média, R$ 628,46 na cida-
de e o custo para a alimen-
tação fora é de R$ 652,30 
ao mês.

Além disso, segundo a 
Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abra-
sel), as alterações trazidas 
pelo deputado Paulinho da 
Força (Solidariedade-SP) 
para a Medida Provisória 
1.108, que trata, entre ou-
tros temas, do benefício-
refeição, podem levar bares 
e restaurantes à derrocada. 
O deputado, relator da me-

dida, apresentou proposta 
de texto que altera o origi-
nal proposto pelo Governo 
Federal e coloca em risco 6 
milhões de empregos no se-
tor de alimentação fora lar.

De acordo com a entida-
de, “os termos originais da 
MP foram definidos após o 
governo promover por 12 
meses debates com todas as 
partes envolvidas, trabalha-
dores, restaurantes, empresas 
prestadoras dos serviços de 
benefícios, suas contratantes 
e vários órgãos do poder pú-
blico. A nova versão propos-
ta pelo relator, no entanto, 
muda o texto, possibilitando 
o pagamento dos vales em 
dinheiro. Com o livre uso e 
sem fiscalização, o benefício 
tende a se desvirtuar.”
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Sudoeste da França: entre 
os Pirineus e o Atlântico

Em breve temporada pela França, fui visitar um pou-
co mais das regiões vitivinícolas do sudoeste do país, 

cuja produção ainda é pouco conhecida no Brasil. Um dos 
motivos para retornar à região se trata de sua extensão e 
diversidade; outro é por admirar certos vinhos que chegam 
em reduzido volume no Brasil; e, finalmente, a curiosidade 
de entender as diferenças existentes entre o estilo de algu-
mas cepas em suas regiões de origem, comparativamente às 
versões que temos na América do Sul.

Dessa vez, fui para as AOPs próximas de Pau, uma ci-
dade que não é de todo grande para as nossas proporções, 
mas que é um centro importante para a área do sudoeste 
mais próxima do Atlântico e dos Pirineus. Cidade acolhe-
dora com bela paisagem histórica e natural. Ali está colado 
a Jurançon, vilarejo e AOP que me motivou a conhecê-los 
pela qualidade dos seus vinhos brancos secos e doces. A 
cerca de 1 hora de Pau, se encontram ainda duas AOPs 
que dividem o mesmo território, mas com especialidades 
distintas: Madiran e Pacherenc du Vic-Bilh.

O Madiran é voltado para produção de vinhos majori-
tariamente feitos da Tannat, cepa que se originou no su-
doeste, mas que vem se consagrando na América do Sul, 
emblema da produção uruguaia e também muito utilizada 
no Brasil. Pacherenc du Vic-Bilh significa, em dialeto local 
(béarnais), “uma fileira de vinhas no velho país”. A AOP é 
voltada para a produção de vinhos brancos, assim como 
Jurançon, com cepas e estilos semelhantes, mas com cer-
tas diferenças. O vilarejo de Madiran é bem pequeno, mas 
rodeado de vinícolas, nada em enorme quantidade, com al-
guns rótulos já importados pelo Brasil.

As duas AOPs foram autorizadas em 1948. Madiran 
conta com uma porcentagem de aproximadamente 70% 
de Tannat, complementados especialmente com Cabernet 
Sauvignon e Cabernet Franc. Apesar das dificuldades em 
amenizar a estrutura tânica desta cepa campeã em taninos, 
ali há uma boa sinergia entre clima e  solo para o seu de-
senvolvimento.

A região conta com a proteção da cadeia dos Pirineus, a 
sul, e a moderação do oceano Atlântico, a oeste, que leva 
umidade aos vinhedos, provocando leves precipitações no 
verão. Assim, há uma variação climática entre os dias, que 
permite o prolongamento da maturação da Tannat, não só 
em nível tecnológico (evolução dos ácidos e açúcares do 
suco da uva), mas também em nível fenólico, permitindo 
que compostos presentes na casca, como antocianos (colo-
ração) e taninos amadureçam corretamente.

Em relação aos solos, há uma presença de três principais 
vertentes em áreas distintas: argilo-calcário, argilo-cascalho 
e seixos (pedregoso) – o primeiro é mais frio e absorven-
te, o segundo, intermediário, e o último, mais quente. O 
estudo mais preciso dessas constituições permite uma ade-
quada orientação das plantações dos vinhedos e contínuo 
acompanhamento, visando equilibrar as insolações com os 
padrões do solo.

Essa maturação hoje se apresenta bem calculada e elevou 
significativamente a qualidade dos vinhos, que, no passado, 
tinham uma imagem de excessivamente duros. Pude veri-
ficar in loco como os vinhos já se apresentam suavizados 
quando disponibilizados ao mercado, apesar de sua boa es-
trutura e potencial de longevidade. Pude sentir também um 
ótimo equilíbrio provocado pela boa acidez, prova disso é 
que muitos vinhos que chegam a 14% e 14,5% de álcool 
nos surpreendem por não provocarem uma sensação de 
muito corpo.

Foi na região do Madiran que foi criado o método de 
micro-oxigenação durante a produção de vinhos, hoje lar-
gamente utilizado no mundo inteiro, embora nem todos a 
defendam ali. Já a passagem dos vinhos tintos por barrica 
pelo período de um ano parece comum: há um bom uso 
da madeira, sem aporte aromático excessivo, valorizando 
a expressão da fruta e tornando o paladar mais acessível. 
Outras AOPs que se destacam no uso da cepa Tannat são 
Saint Mont e Irouléguy, a primeira colada a Madiran, e a 
segunda, mais a sul, junto dos Pirineus.

Sigo falando sobre essas regiões e seus produtores nos 
próximos artigos.

Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram @miriama-
guiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog

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

Atendendo determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente convocar os 
Srs. Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária do 
Condomínio AMARALINA, que será realizada no próximo dia 05 de Agosto 
de 2022 – sexta-feira, no supramencionado Condomínio, às 19:00 horas em 
primeira convocação  com o “quorum” legal ou às 19:30 horas, em segunda 
e última convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e 
deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) 
Aprovação das contas referentes ao período de 07/2021 a 06/2022; 2) 
Eleição de Síndico, fixando-lhe remuneração; 3) Eleição dos membros 
efetivos e suplentes para o Conselho Consultivo; 4) Aprovação do 
orçamento para o próximo período – 2022/2023; 5) Deliberação e aprovação 
sobre o acesso de prestadores de serviços e entregadores, no edifício; 
e 6) Assuntos Gerais. Para votação na assembleia, o condômino deverá 
estar quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) 
unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assembleia 
(Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino deverá 
estar munido de procuração outorgada com observância das normas 
legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do 
Código Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado de 
modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado 
para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima de 
48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a indicação do 
endereço eletrônico ou do procedimento necessário para aferição de sua 
autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada sua eventual 
verificação no ato da assembleia. Rio de Janeiro, 21 de Julho de 2022. 

PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. 
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

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

COMUNICADO
Caros associados, comunico que a AGO da APA-FAPES/BNDES 
agendada para o dia 19 de agosto de 2022 e publicada no Moni-
tor Mercantil de 16 julho de 2022 foi Cancelada. Atenciosamente,

Sebastião Bergamini Junior
Presidente APA-FAPES/BNDES

Quase 70% dos consumidores 
pretendem ir às compras no Dia dos Pais

Levantamento da 
plataforma All In 
em parceria com a 

Opinion Box, sobre as in-
tenções de compras do bra-
sileiro para o Dia dos Pais 
– que este ano acontece em 
14 de agosto – apontou que 
68% dos consumidores têm 
intenção de ir às compras 
na data; além disso, 36% es-

tão se organizando para ad-
quirir o presente na semana 
do evento, enquanto 26% 
estão ainda mais adiantados 
e pretendem comprar com 
duas semanas de antece-
dência.

Segundo o Índice Cie-
lo do Varejo Ampliado 
(ICVA), elaborado pela As-
sociação Brasileira de Sho-

pping Centers (Abrasce), os 
dados de desempenho de 
vendas do varejo nos pri-
meiros seis meses de 2022 
ainda não foram divulga-
dos. Mas os lojistas estão 
ansiosos com os números, 
especialmente porque as 
vendas em junho último 
cresceram 5,9%, desconta-
da a inflação, em compara-

ção com igual mês de 2021.
Na semana do Dia dos 

Pais, no ano passado, as 
vendas em shopping cen-
ters movimentaram R$ 3,8 
bilhões, um acréscimo de 
45,4% em comparação ao 
mesmo período de 2020, e 
de 8,3% em relação a 2019, 
o último ano antes do início 
da pandemia.

Donos de cães gastam o dobro  
do que os de gatos por mês

O custo médio men-
sal para cuidar de 
cachorros no Bra-

sil é o dobro do de gatos e 
pode atingir 44% do salário 
mínimo. Esta é uma das con-
clusões do mais novo levan-
tamento sobre o gasto men-
sal com animais de estimação 
realizado pelo Instituto Pet 
Brasil (IPB). A pesquisa é re-
alizada anualmente, a partir 
de levantamentos de mer-
cado feitos pela instituição 
e com o auxílio de bases de 
dados da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Produtos 
para Animais de Estimação 
(Abinpet) e do Ministério da 
Economia.

O estudo mostra que o 
gasto mensal do brasilei-
ro com cachorros foi, em 
média, de R$ 408,76 no 
ano passado (pouco mais 
de um terço do salário mí-
nimo vigente, que é de R$ 
1.212). Cães pequenos (até 
10 kg) geraram custo de R$ 
299,66; os médios (de 10,1 
kg a 25 kg), de R$ 393,01; 
os de grande porte (mais 
de 25 kg), de R$ 533,60, o 
equivalente a 44% do sa-
lário mínimo. Por ser uma 
média, esses valores podem 
ser ainda maiores, de acor-
do com as particularidades 

de cada animal. O gasto 
médio com gatos ficou em 
R$ 200,19, menos da meta-
de do valor médio de cães.

De acordo com o Censo 
Pet IPB, divulgado em junho, 
o Brasil encerrou 2021 com 
149,6 milhões de animais de 
estimação. Os cães lideram o 
ranking, com 58,1 milhões de 
indivíduos, seguidos de aves 
canoras (41 milhões) e gatos 
(27,1 milhões). Os felinos, 
porém, são a espécie com 
crescimento mais acelerado 
(e recorde) em um ano (6%), 
ante 4% dos cães e 1,5% 
das aves. A pesquisa aponta, 
ainda, que o brasileiro gas-
tou mensalmente R$ 105,50 
com peixes no ano passado. 
A média para roedores de es-
timação ficou em R$ 92, en-
quanto répteis, como lagar-
tos e cobras, geraram gastos 
médios de R$ 23,20. As aves 
são os animais que exigem o 
menor custo para cuidados: 
R$ 7,50 por mês.

O estudoleva em consi-
deração, para o cálculo do 
custo médio de cães e ga-
tos, itens como alimenta-
ção básica (calorias diárias 
ingeridas com ração stan-
dard), vacinação, produtos 
antipulgas, vermifugação e 
consultas periódicas, além 

de banho e tosa. Para calcu-
lar os gastos com os demais 
animais, a pesquisa verifi-
cou custos com viveiro sim-
ples ou aquário de 40 litros 
para 10 unidades de peixes, 
além de alimentação, medi-
camentos e veterinário.

Já segundo pesquisa C6 
Bank/Ipec, 44% dos bra-
sileiros das classes A, B, C 
com acesso à internet di-
minuíram os gastos com os 
animais de estimação nos 
últimos seis meses por cau-
sa da alta de preços.

Brinquedos e guloseimas 
estão entre os itens mais afe-
tados pela mudança de com-
portamento dos donos de 
animais de estimação – 29% 
dos entrevistados pararam de 
comprar sachês, biscoitinhos, 
petiscos ou guloseimas para 
os animais e 35% diminuí-
ram a frequência de compra 
desses produtos. Segundo 
a pesquisa, 16% cortaram a 
quantidade comprada de ra-
ção, 48% trocaram o tipo da 
ração por outro mais barato, 
26% pararam de gastar di-
nheiro com passeadores ou 
treinadores e 46% deixaram 
de investir em brinquedos ou 
acessórios. Os animais tam-
bém passaram a frequentar o 
pet shop com menor frequ-

ência – 56% dos proprietá-
rios diminuíram gastos com 
banho e tosa ou pararam de 
usar o serviço.

De acordo com o estudo, 
18% eliminaram o gasto com 
veterinário, 34% diminuíram 
o gasto com o especialista e 
15% trocaram o profissional 
por um outro mais em con-
ta. Por outro lado, 16% não 
mudaram o perfil de gastos e 
17% não costumam recorrer 
a veterinários para cuidar do 
animal.

A pesquisa mostra que 
69% dos brasileiros das 
classes A, B, C com acesso 
à internet têm um animal de 
estimação em casa. A maior 
parte dos entrevistados que 
realizaram cortes (53%) 
gasta de R$ 101 a R$ 499 
por mês com os bichos, e 
44% desembolsam menos 
de R$ 100. Para 1% dos que 
cortaram gastos, as despe-
sas mensais com o bicho 
superam R$ 1 mil.

A pedido do C6 Bank, 
o Ipec ouviu 2 mil brasilei-
ros com acesso à internet e 
mais de 16 anos em todas as 
regiões do país. As entrevis-
tas foram realizadas entre 
os dias 14 e 20 de julho, e 
a margem de erro é de dois 
pontos percentuais.

Comércio eletrônico vendeu R$ 73,5 bi no 1º semestre

O comércio eletrôni-
co no Brasil teve 
um faturamento 

de R$ 73,5 bilhões no pri-
meiro semestre deste ano; 
o crescimento é de 5% em 
relação ao mesmo perío-
do de 2021. Os dados são 
da Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico 
(ABComm). De acordo 
com a entidade, para o 
segundo semestre do ano, 

a projeção no setor é ain-
da maior: R$ 91,5 bilhões 
em vendas, fechando 2022 
com um total de R$ 165 
bilhões em faturamento. 
Embora o montante esteja 
um pouco abaixo do to-
tal estimado no início do 
ano (R$ 169,6 bilhões), a 
expectativa é de que a Co-
pa do Mundo movimente 
ainda mais as compras vir-
tuais. Considerando prin-

cipalmente os artigos es-
portivos e eletrônicos, as 
vendas podem caminhar 
rumo aos R$ 170 bilhões.

Pesquisa feita pela con-
sultoria Ebit/Nielsen, em 
parceria com o Bexs Ban-
co, mostra que o comércio 
eletrônico no Brasil cres-
ceu, em 2020, 41% e ga-
nhou novos 13 milhões de 
consumidores. O avanço 
foi possibilitado pelo fe-

chamento das lojas físicas 
e medidas de restrição de 
circulação. De acordo com 
a pesquisa Future of  Re-
tail, feita pela Euromonitor 
International e o Google, 
a projeção de crescimen-
to entre 2021 a 2025 é de 
42%. E o levantamento 
também aponta que 25% 
dos novos consumidores 
são da geração Z (nascidos 
entre 1995 e 2010).
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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.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONSIEUR LE BLOND 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Atendendo determinação da Sra. Síndica do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
MONSIEUR LE BLOND, vimos pela presente, convocar os senhores con-
dôminos para comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária, que se 
realizará no supramencionado condomínio, no dia 04 de Agosto de 2022, 
quinta-feira, às 19:00 horas em primeira convocação com o quórum legal, ou 
às 19:30 horas em segunda e última convocação, com qualquer número de 
presentes, para discutirem e deliberarem os seguintes assuntos constantes 
da Ordem do Dia: 1. Deliberação e aprovação de acordo de pagamento do 
passivo devido pelo condomínio à CEDAE, bem como forma de custeio. 
Para votação na assembleia, o condômino deverá estar quite com as quotas 
condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se 
vencerem até a data da assembleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O 
representante de condômino deverá estar munido de procuração outorgada 
com observância das normas legais, inclusive com firma reconhecida (Pará-
grafo 2º do art. 654 do Código Civil). Em caso de instrumento de procuração 
confeccionado de modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve 
ser encaminhado para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência 
mínima de 48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a indicação 
do endereço eletrônico ou do procedimento necessário para aferição de sua 
autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada sua eventual verifi-
cação no ato da assembleia. Rio de Janeiro, 20 de julho de 2022.

PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

Três perguntas: o fim dos cookies – 
significado, mercado e motivo
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
o fim dos cook-
ies do Google 

Chrome com Gabriel Maz-
zutti, head of  addressability 
da Liveramp.

Addressability é um ter-
mo usado pelo mercado 
global de publicidade para 
designar a capacidade de 
publishers e anunciantes 
“endereçarem” (address) ou 
se conectarem aos consum-
idores de maneira transpar-
ente e priorizando a priva-
cidade.

Na última quarta-feira 
(27), o Google anunciou 
a postergação do fim dos 
cookies de 2023 para 2024.

O que significa a dis-
cussão em torno do fim 
dos cookies?

Essa discussão é uma 
oportunidade para o ecos-
sistema como um todo. 
Com o fim dos cookies e do 
compartilhamento de dados 
pelo navegador, os publish-
ers terão a capacidade de se 
conectar diretamente e de 
forma transparente com os 
seus usuários.

Basicamente, essa dis-
cussão gira em torno da 
privacidade e da segurança 
dos usuários, mas com a 
manutenção de toda a parte 
de personalização de publi-
cação digital proporcionada 
pelos novos meios que os 
publishers têm para captur-
ar e obter os dados primári-
os dos usuários.

Mesmo com o adiamento 
do fim dos cookies de 2023 
para 2024, mais de 40% do 
mercado global já não tem 
cookies. No Brasil, esse 
percentual é de 20%, já que 
o Chrome é utilizado por 
80% do mercado. Quando 
falamos de cookies, nós es-
tamos falando do mercado 
web display ou web mobile. 
Para que tenhamos uma 
referência, os aplicativos de 
celular e as TVs conectadas 
(CTVs) não têm cookies.

Os publishers já pos-
suem formas de fazer essa 
segmentação de publicidade 
em todos esses canais, tanto 
nos mobile apps quanto 
nas CTVs. Isso já pode ser 
expandido sem que se pre-
cise esperar pela inevitável 
queda dos cookies. Então 

para que esperar isso se já 
existem soluções no mer-
cado para se manter ou até 
mesmo aumentar essa re-
ceita?

Quando o publisher con-
hece melhor o usuário que 
navega no seu portal, ele 
consegue fazer essa seg-
mentação de forma direta, 
não dependendo do com-
partilhamento de dados sem 
consentimento do próprio 
usuário. O publisher que 
se antecipar a isso vai con-
seguir capturar mais desse 
filão de receita que hoje já 
é distribuído entre os walled 
garden. Eu me refiro às tech 
giants: Google, Facebook, 
Amazon e Apple. Eles já 
utilizam esses métodos de 
First-Party Data, conhe-
cendo seus usuários através 
do uso das redes sociais, 
logins, e-mail marketing do 
próprio Google, uma sub-
scrição da Amazon ou um 
login que um usuário faz 
num device da Apple.

Como o mercado deve 
operar depois do fim dos 
cookies?

O próprio Google fez 
um estudo onde foi verifi-
cado que a desativação dos 
cookies de terceiros gerou, 
em média, uma queda de 
64% da receita dos par-
ceiros que participaram dos 
testes. Esse estudo foi feito 
no mercado americano.

Como disse, se o pub-
lisher conhece o próprio 
usuário, ele não depende de 
um cookie de terceiro para 
segmentar uma campanha 
através de uma plataforma 
de qualquer outro player. 
Ele mesmo consegue fazer 
essa venda, segmentando e 
cobrando mais por isso. Es-
se estudo também mostrou 
que esses publishers tiveram 
em média um incremento 
de até 70% do seu CPM 
(custo por mil impressões). 
Esse incremento pode 
acontecer independente do 
que vai ou não existir.

Hoje no mercado já ex-
istem soluções como as 
determinísticas, que são 
baseadas em pessoas, cre-
denciamento, autenticação 
e identidade; as contextuais, 
onde os publishers ofere-
cem um anúncio de publici-
dade conforme as matérias 
que estão expostas no site, 
o que é simples, mas que 

Gabriel Mazzutti

dá menor retorno, pois não 
tem o incremento de CPM; 
e os algoritmos, que são en-
riquecidos por inteligência 
artificial. Esses algoritmos 
funcionam como lookalike, 
onde a mesma publicidade 
será mostrada a usuários 
parecidos.

Dessas soluções que eu 
citei, as determinísticas já 
são utilizadas pelas walled 
gardens há muito tempo. 
Trata-se de um trabalho 
muito mais eficaz, mas que 
pode não ser efetivo para 
100% do tráfego de um de-
terminado portal. Por quê? 
Porque é muito difícil que 
um portal tenha 100% das 
suas impressões autentica-
das ou que um usuário faça 
um login ou um registration 
wall onde ele vai inserir o 
seu e-mail.

O legal é ter uma combi-
nação de implementações, 
utilizando as soluções de 
autenticação para segmen-
tar campanhas e assim ob-
ter um maior valor de recei-
ta e de CPM, combinando, 
talvez, com soluções con-
textuais para impressões 
remanescentes, por exem-
plo. Com isso, haverá uma 
boa média de receita e CPM.

No meu ponto de vis-
ta, nenhuma solução será 
100% assertiva nesse novo 
ecossistema, porém, se a 
empresa soube jogar direito 
com esse modelo de imple-
mentações, sem ser invasivo 
com o consumidor e sendo 
o mais transparente pos-
sível, haverá uma boa opor-
tunidade de se reinventar 
esse mercado.

Por que está havendo a 
discussão sobre o fim dos 
cookies?

Há alguns anos, o mer-
cado americano e o merca-
do europeu vêm fazendo o 
desenho de um ecossistema 
com transparência e confi-
abilidade, onde os usuários 
consigam ter esses dois pi-
lares quando navegam na 
internet.

O Senado americano, en-
tre outras autoridades glo-
bais, desenharam todo um 
modelo de regulamentação 
online. O Brasil seguiu essa 
tendência com a LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Da-
dos). A falta de transparência 
e de confiança movimentou 
a criação desses marcos e das 
legislações locais.

Para não ficarem de fora 
disso, os players de navega-
dores tiveram que se ade-
quar. Há alguns anos, a Mi-
crosoft adequou o Edge, e a 
Apple, o Safari. O único que 
está pendente é o Chrome 
do Google. Eles querem se 
adaptar às legislações não 
porque houve uma regula-
mentação, mas para passar 
um pouco de confiança ao 
ecossistema digital e refor-
çar o que a empresa preza.

A mudança nos outros 
navegadores teve muito 
impacto, mas as suas par-
ticipações no mercado eram 
menores. Quando o Google 
fizer isso no Chrome, o 
impacto será maior já que 
ele tem 60% do mercado 
global e 80% do mercado 
brasileiro. O ponto é que ai-
nda não existe uma solução 
por parte do Google, o que 
pode gerar uma perda de re-
ceita significativa para todo 
mundo. Esse movimento 
está sendo feito com muito 
cuidado, pois esse tópico 
é muito relevante global-
mente.

Balanços positivos aqui e nos EUA, por enquanto
A última sexta feira de 

julho começou de 
maneira positiva pa-

ra os mercados no exterior, 
destacando os EUA que se-
guem com uma temporada 
de balanços positiva, com 
destaque na quinta-feira (28) 
para Amazon e Apple que 
reportaram bons números e 
sentiram o reflexo com uma 
forte alta desde os primeiros 
minutos do último pregão do 
mês, relatou o economista 

Rodrigo Azevedo, economis-
ta e sócio-fundador da GT 
Capital. Segundo ele, com 
mais de 70% das empresas já 
tendo reportado seus núme-
ros, a visão que se tem é de 
que o pessimismo pré resul-
tados foi exagerado. Mesmo 
com esse início de dia positi-
vo com S&P para cima, ainda 
pela manhã a divulgação do 
Índice de Preços para Des-
pesas com Consumo Pesso-
al (PCE), índice favorito do 

Fed para inflação acabou por 
reduzir o fôlego do mercado 
pois mostrou uma alta persis-
tente nos preços.

A inflação nos Estados 
Unidos medida pelo PCE 
subiu novamente, acumu-
lando uma alta de 6,8% nos 
12 meses encerrados em 
junho, segundo dados do 
Departamento de Comér-
cio. O valor é o maior desde 
1982.

Segundo Azevedo, a re-

tomada ocorreu apenas 
após as 11h com a confian-
ça do consumidor (Michi-
gan) vindo melhor do que o 
previsto pelo mercado, com 
isso os resultados do 2º tri-
mestre voltaram ao desta-
que e carregam os índices 
dos EUA para um fecha-
mento positivo.

Acompanhando o cená-
rio global aqui no Brasil, 
ele conta que o mercado 
também abriu o dia com 

humor otimista ainda re-
fletindo os números re-
portados por Petrobras, o 
balanço veio acima das ex-
pectativas e com um anún-
cio de dividendos muito 
superior ao esperado, além 
de uma nova diretriz pa-
ra a política de preços da 
companhia. 

“A posição de caixa da 
empresa segue muito con-
fortável, o principal desta-
que se deu para a linha de 

refino, enquanto a explo-
ração e produção que são 
o core business vieram em 
linha com o esperado. A 
alavancagem segue muito 
baixa o que permite que 
a cia de ainda mais algu-
ma surpresa positiva até o 
final do ano em relação a 
dividendos”, analisa. Co-
mo reflexo disso, as ações 
atingiram no pregão de 
hoje o seu maior valor em 
12 meses.

Entrada de IED  
na China sobe  
17,4% no 1º semestre

O investimento es-
trangeiro direto 
(IED) recebido 

pela parte continental da 
China em uso real cresceu 
17,4% ano a ano no pri-
meiro semestre, para 723,31 
bilhões de iuanes, informou 
o Ministério do Comércio 
nesta sexta-feira (29). Em 
termos de dólar, o influ-
xo aumentou anualmente 
21,8%, para US$ 112,35 
bilhões, de acordo com a 
pasta.

De acordo com agência 
Xinhua, as indústrias de 
alta tecnologia tiveram um 
rápido aumento de 33,6% 
em IED nos primeiros seis 
meses do ano. Especifica-

mente, o investimento es-
trangeiro na fabricação de 
alta tecnologia aumentou 
31,1%, enquanto no setor 
de serviços de alta tecnolo-
gia saltou 34,4%. O setor de 
serviços recebeu 537,13 bi-
lhões de iuanes em IED no 
período, um aumento anual 
de 9,2%.

Os investimentos da Re-
pública da Coreia, Estados 
Unidos e Alemanha subiram 
37,2%, 26,1%, e 13,9%, res-
pectivamente. O IED que 
flui para a região oeste do pa-
ís registrou um aumento de 
43,9% no período de janeiro 
a junho, seguido por 25% na 
região central e 15,6% na re-
gião leste.
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EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
DE DEBENTURISTAS DA 6ª (SEXTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES 

SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE 
QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO 

PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA ENEVA S.A.
Ficam convocados os senhores titulares das debêntures da primeira série 
em circulação e das debêntures da segunda série em circulação (em con-
junto, “Debenturistas”) da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para dis-
tribuição pública com esforços restritos, da Eneva S.A. (“Emissão”, “Debên-
tures” e “Companhia”, respectivamente), ambas as séries emitidas nos ter-
mos da “Escritura Particular da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, 
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.”, celebra-
da em 20 de agosto de 2020, entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditada em 17 de setem-
bro de 2020 (“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamen-
te) para se reunirem em segunda convocação, separadamente entre as 
respectivas séries, nos termos da alínea “a” da cláusula 10.1.1. da Escritura 
de Emissão, no dia 9 de agosto de 2022, às 15:00 horas, em Assembleia 
Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada de modo exclusivamente 
digital, sem prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto a dis-
tância previamente à realização da AGD, através da plataforma “Zoom” nos 
termos do art. 71, § 2º, da Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 
2022 (“Resolução CVM 81”), para deliberar sobre as seguintes ORDENS 
DO DIA: (1) Nos termos das Cláusulas 10.4.1 e 10.4.4. da Escritura de 
Emissão, pedido da Companhia, aos Debenturistas, para: (a) consentimen-
to prévio para ajuste na definição de EBITDA (conforme definido na Cláusu-
la 7.2.1 da Escritura de Emissão) para fins de apuração do Índice Financei-
ro (conforme definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão), 
nos termos descritos na proposta da Administração, disponível nas respec-
tivas páginas do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br), 
da Companhia (https://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de com-
putadores (https://www.gov.br/cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); (b) 
consentimento prévio para perdão temporário (waiver) para a não caracteri-
zação de Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cláusula 7.2 
item (xii) da Escritura de Emissão) em caso de descumprimento do Índice 
Financeiro para os períodos de 30 de junho de 2022 até 30 de junho de 
2024, desde que o Índice Financeiro apurado nos referidos períodos não 
ultrapasse os valores máximos descritos na Proposta da Administração, e 
observado o pagamento de prêmio extraordinário pela Companhia aos De-
benturistas, equivalente a 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cen-
to) flat, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nomi-
nal Unitário das Debêntures, que será devido a cada trimestre em que o 
Índice Financeiro seja superior a 4,50x (quatro inteiros e cinquenta centési-
mos), mas inferior ao Índice Financeiro máximo aprovado; e (c) consenti-
mento prévio para realização de qualquer uma das seguintes operações, e 
independentemente de quais sejam as contrapartes da Companhia na refe-
rida operação: (1) cisão da Companhia, em que a parcela cindida contenha 
exclusivamente Ativos de Carvão; (2) cisão da Companhia, em que a parce-
la cindida contenha exclusivamente participações societárias em socieda-
des controladas da Emissora cuja principal atividade (direta ou indireta, por 
meio de outros veículos) seja relacionada a Ativos de Carvão; (3) fusão, 
incorporação ou incorporação de ações, por qualquer sociedade terceira 
que não seja parte do grupo econômico da Companhia, de controladas da 
Companhia cuja principal atividade (direta ou indireta, por meio de outros 
veículos) seja exclusivamente relacionada a Ativos de Carvão (em conjunto, 
“Reorganizações Societárias Permitidas - Carvão”); ou (4) redução do capi-
tal social da Companhia, realizada exclusivamente em decorrência de uma 
Reorganização Societária Permitida - Carvão, de forma que fiquem desde 
já expressamente aprovadas a realização de qualquer Reorganização So-
cietária Permitida - Carvão ou redução de capital realizada exclusivamente 
em decorrência de uma Reorganização Societária Permitida - Carvão. (2) 
autorização para o Agente Fiduciário praticar, em conjunto com a Compa-
nhia, todos os demais atos eventualmente necessários de forma a refletir as 
deliberações tomadas de acordo com o item (1) acima; e (3) ratificação dos 
atos eventualmente já praticados pelo Agente Fiduciário, em conjunto com 
a Companhia e/ou demais representantes legais da Companhia, em conso-
nância com as matérias acima. Informações Gerais: Os Debenturistas inte-
ressados em participar da AGD por meio da plataforma “Zoom” deverão 
solicitar o cadastro para a Companhia com cópia para o Agente Fiduciário, 
para os endereços eletrônicos assembleia.sextaemissao@eneva.com.br e 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da data de realização da AGD, manifestando seu interesse em 
participar da AGD e solicitando o link de acesso ao sistema (“Cadastro”). A 
solicitação de Cadastro deverá (i) conter a identificação do Debenturista e, 
se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à AGD, incluindo 
seus (a) nomes completos, (b) números do CPF ou CNPJ, conforme o caso, 
(c) telefone, (d) endereço de e-mail do solicitante; e (ii) ser acompanhada 
dos documentos necessários para participação na AGD, conforme detalha-
do abaixo. Nos termos do artigo 71 da Resolução CVM 81, além da partici-
pação e do voto à distância durante a AGD, por meio da plataforma “Zoom”, 
também será admitido o preenchimento e envio de instrução de voto à dis-
tância, conforme modelo disponibilizado pela Companhia no seu website 
https://ri.eneva.com.br e atendidos os requisitos apontados no referido mo-
delo (sendo admitida a assinatura digital), o qual deverá ser enviado à Com-
panhia e ao Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos assembleia.
sextaemissao@eneva.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Nos 
termos do artigo 126 e 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), para participar da AGD ou enviar instru-
ção de voto os Debenturistas deverão encaminhar à Companhia e ao Agen-
te Fiduciário (i) cópia do documento de identidade do debenturista, repre-
sentante legal ou procurador (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas 
pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu 
titular); (ii) comprovante atualizado da titularidade das Debêntures, expedi-
do pela instituição escrituradora, o qual recomenda-se tenha sido expedido, 
no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da AGD; e (iii) caso 
o Debenturista seja representado por um procurador, procuração com po-
deres específicos para sua representação na AGD ou instrução de voto. O 
representante do Debenturista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, 
cópia dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão com-
petente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial competen-
te, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de 
eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como re-
presentante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que tercei-
ro represente o Debenturista pessoa jurídica, sendo admitida a assinatura 
digital. Com relação aos fundos de investimento, a representação dos cotis-
tas na AGD caberá à instituição administradora ou gestora, observado o 
disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da admi-
nistradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima 
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresen-
tar cópia do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão com-
petente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de 
representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos ter-
mos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 
654, §1º e §2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada 
(“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi 
passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e obje-
tivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, con-
tendo o reconhecimento da firma do outorgante, ou com assinatura digital. 
Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Companhia 
após o Cadastro, o Debenturista receberá, até 24 horas antes da AGD, as 
instruções para acesso à plataforma “Zoom”. Caso determinado Debentu-
rista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com 
a Companhia, por meio do e-mail assembleia.sextaemissao@eneva.com.
br, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, 
para que seja prestado o suporte necessário. A administração da Compa-
nhia reitera aos Senhores Debenturistas que não haverá a possibilidade de 
comparecer fisicamente à AGD, uma vez que essa será realizada exclusi-
vamente de modo digital. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma 
“Zoom” estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e 
até 10 (dez) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro 
da presença somente se dará conforme instruções e nos horários aqui indi-
cados. Após 10 (dez) minutos do início da AGD, não será possível o ingres-
so do Debenturista na AGD, independentemente da realização do cadastro 
prévio. Assim, a Companhia recomenda que os Debenturistas acessem a 
plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze) 
minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na AGD deve-
rão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de videoconferência, 
conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da 
AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para 
acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como 
visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela 
mesa durante a AGD, sem a possibilidade de manifestação. A Companhia 
ressalta que será de responsabilidade exclusiva do Debenturista assegurar 
a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma 
digital e com o acesso à videoconferência. A Companhia não se responsa-
bilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de 
conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle 
da Companhia. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da 
AGD ainda que não realizem o cadastro prévio acima referido, bastando 
apresentarem os documentos em até 60 (sessenta) minutos antes do iní-
cio da AGD, conforme art. 72, § 2º, da Resolução CVM 81. Os Debenturis-
tas que fizerem o envio da instrução de voto, e esta for considerada válida, 
não precisarão acessar o link para participação digital da AGD, sendo sua 
participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso 
de envio da instrução de voto de forma prévia pelo Debenturista ou por 
seu representante legal com a posterior participação na Assembleia atra-
vés de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste 
debenturista no ato de realização da Assembleia, será desconsiderada a 
instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no artigo 71, 
§4º, II da Resolução CVM 81. Este Edital se encontra disponível nas res-
pectivas páginas do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.
com.br/), da Companhia (https://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mun-
dial de computadores (https://www.gov.br/cvm/pt-br). Todos os termos 
aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente aqui definidos 
terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão. 
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 2022. Marcelo Habibe - Diretor Financeiro 
e de Relações com Investidores.

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.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL 
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, ex-
traídos dos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL, movida por FAMILY CLUB CONDO-
MÍNIO em face de CHL XII INCORPORAÇÕES LTDA, pro-
cesso nº 0010621-45.2019.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREI-
RA, Juiz da Vara acima, FAZ  SABER  por  este  Edi-
tal com prazo de 5 dias,  a  todos  os  interessados
especialmente a CHL XII INCORPORAÇÕES LTDA, que em 
09/8/22, às 12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, 
o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrô-
nica (on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo 
licitantes no dia 12/8/22, no mesmo local e hora, a quem mais 
oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel regis-
trado no 9º RGI, matrícula nº 389326, Estrada dos Bandeirantes 
nº 22.211 – casa 20, bloco 16 – Vargem Grande - RJ, avaliado 
as fls. 440 em 14/2/22 por R$ 400.000,00. Condições Gerais 
da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloei-
ro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% 
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudica-
ção ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, 
outro na integra estará afixado no local de costume e na sede 
do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pú-
blica, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, su-
prindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. 
Dado e passado nesta cidade, em 7/7/22. Eu, Bianca Orosco 
Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. 
ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito
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Companhia Aberta

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 exclusi-
vamente 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) aqui-
sição do controle acionário da CELSEPAR – Centrais Elétricas de Sergipe 
Participações S.A. (“CELSEPAR”), que ocorrerá por meio da aquisição di-
reta ou indireta da totalidade das ações de emissão da CELSEPAR, con-
forme 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 procurado-
res, 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 finan-
ceira 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, confor-
me o caso); c) Fundos de Investimento: último regulamento consolidado do 
fundo e estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor, além da do-
cumentação societária outorgando poderes de representação (ata de elei-
ção dos diretores, conforme o caso); e d) Procuradores: procuração, emitida 
há menos de um ano da data de realização da AGE e documento de identifi-
cação 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 acio-
nistas, a Cia. dispensará a notarização, consularização/apostilamento e tra-
dução 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 tradu-
ção livre para a língua portuguesa. Os acionistas que pretenderem parti-
cipar 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 siste-
ma 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 ne-
cessários 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 ele-
trônico: 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 documen-
tos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e delibe-
radas na AGE encontram-se disponíveis na sede social da Cia., na pági-
na 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.

Petrobras: lucro líquido no semestre 
cresce 124,6% e investimento cai 14,7%

“A redução do 
patamar de 
investimentos 

da Petrobras vem sendo ca-
nalizada para a maximização 
de resultados financeiros e, 
consequentemente, maior 
pagamento de dividendos 
ao acionista”, afirmou nes-
ta sexta-feira à reportagem 
do Monitor Mercantil o 
coordenador-geral da Fede-
ração Única dos Petroleiros 
(FUP), Deyvid Bacelar. 

Para avaliar as ações da 
Petrobras na linha do tem-
po, em 2021, a companhia 
investiu US$ 8,7 bilhões 
na exploração de petró-
leo e gás, mas entre 2003 
e 2015, quando a empresa 
não praticava a atual polí-
tica de preços de paridade 
de importação (PPI) – que 
passou a vigorar em 2016 
-, a média anual de investi-
mentos era de US$ 26,8 bi-
lhões. Enquanto o volume 
de investimento encolhe, a 
distribuição de dividendos 
saiu do patamar de R$ 10 
bilhões em 2020 para R$ 
100 bilhões em 2021.

“O dividendo deste 
trimestre de R$ 87,81 bi-
lhões e os R$ 48,4 bilhões 
registrados no primeiro 
trimestre somam R$ 137,1 
bilhões no semestre do 
ano, o que representa mais 
do que o ano passado todo 
e supera os dividendos pa-
gos para um ano inteiro ao 
longo da história da Petro-
bras. É recorde para um 
trimestre, é recorde para 
um semestre, é recorde pa-
ra qualquer ano anterior”, 
destacou Bacelar.

O sindicalista lembra 
que os valores são ainda 

maiores: “Observando o 
que foi pago em 2022 (R$ 
38,3 bilhões), referente ao 
ano de 2021, chegamos a 
R$ 175,4 bilhões até se-
tembro. Considerando 
que a Petrobras ainda vai 
distribuir o resultado do 
terceiro trimestre neste 
ano, podemos atingir cer-
ca de R$ 200 bilhões em 
2022. É um escárnio, uma 
verdadeira festa de fim 
de governo. Festa da Ilha 
Fiscal 2”, compara Bace-
lar ao citar o último baile 
do império na Ilha fiscal.  

Desempenho financeiro

A Petrobras apresentou 
o desempenho financeiro 
no segundo trimestre na 
noite de quinta-feira (28), 
depois do fechamento do 
mercado, divulgando o 
superlucro líquido de R$ 
54,3 bilhões - alta de 22% 
em relação aos primeiros 
três meses do ano. O lucro 
líquido no semestre, de 
R$ 98,9 bilhões, cresceu 
124,6%. Porém, os inves-
timentos em exploração e 
produção (E&P) caíram 
14,7%, em dólar, na com-
paração semestral. 

A FUP declara que ao 
ampliar o volume de divi-
dendos, a Petrobras reduz 
a capacidade de investi-
mento da empresa. Isso 
configura transferência de 
renda do trabalhador bra-
sileiro em meio à escalada 
de reajustes dos combustí-
veis e da inflação provoca-
da pela equivocada políti-
ca de preço de paridade de 
importação. Para Bacelar, 
“a política de gordos di-

videndos é uma perversa 
forma de concentração de 
renda, que beneficia sobre-
tudo acionistas privados. 
Os acionistas estrangeiros 
ficam com a maior par-
cela, 44,8% do total dos 
dividendos distribuídos. 
.
Ineep

“A distribuição de R$ 
87,8 bilhões em dividendos 
neste segundo trimestre de 
2022, equivalente a R$ 6,73 
por ações, é fruto dos su-
cessivos aumentos de pre-
ços realizados pela Petro-
bras. Ademais, revela que 
a gestão da estatal tem sido 
direcionada para atender a 
um conjunto de interesses 
relacionados ao calendário 
eleitoral e não aos interesses 
da sociedade como um to-
do. As altas nos preços dos 
derivados turbinam os divi-
dendos que serão repassa-
dos ao governo federal, mas 
reduzem os investimentos 
de longo prazo da compa-
nhia e impulsionam a infla-
ção”, comentou o pesquisa-
dor do Instituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (Ineep) Mahatma dos 
Santos, ao analisar o anún-
cio feito na quinta-feira (28) 
pela Petrobras.

Sobre os números apre-
sentados pela Petrobras, o 
time de análise da Warren 
Investimentos fez algu-
mas considerações dire-
cionadas aos investidores 
a partir dos principais in-
dicadores da companhia. 
“O maior destaque ficou 
com a distribuição recor-
de de dividendos, que já 

alcança R$ 136,3 bi em 
2022 versus R$ 101,4 bi 
do ano inteiro de 2021. 
Considerando apenas os 
seis primeiros meses de 
2022, o yield é de 31,4%. 
Provavelmente ainda te-
remos algo em torno de 
15 bi USD em dividendos 
no segundo semestre, o 
que representaria um DY 
2022E ao redor de 45,2%”. 
Como riscos, a institui-
ção aponta a política, que 
diante da proximidade das 
eleições vêm orientando o 
mercado e esse deve ser o 
tom principalmente após a 
data ex da primeira parcela 
de dividendos, no dia 12 
de agosto. Também des-
taca o Conselho de Admi-
nistração, “com eleições 
marcadas para o dia 19 de 
agosto, que vão trazer uma 
perspectiva melhor em re-
lação ao risco de gover-
nança”.

A Warren afirma que se-
gue com a recomendação 
de compra do papel, por 
acreditar que no momento 
o balanço de riscos pesa a 
favor da Petrobras, com 
o mercado atribuindo um 
peso relativamente alto a 
uma eventual possibilida-
de de alteração material na 
governança da companhia. 
Na prática, a empresa segue 
bastante resiliente em rela-
ção ao seu plano de inves-
timentos 2022-2026 e sua 
forte geração de caixa, alia-
da ao foco em E&P e de-
sinvestimentos, bem como 
o preço mais alto do Brent, 
vêm permitindo redução 
significativa da alavancagem 
e pagamentos de dividen-
dos extraordinários.
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