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Alemanha 
religa usina 
termelétrica
a carvão

A Alemanha retomou as 
operações da usina de energia 
Mehrum devido à atual crise de 
fornecimento de gás. É a pri-
meira usina de carvão no país 
a voltar às atividades. A planta, 
anteriormente em modo de es-
pera, está funcionando desde o 
meio-dia de domingo, horário 
local, disse à agência de notícias 
Xinhua o diretor-gerente da usi-
na, Armin Fieber. A capacidade 
é de cerca de 270 megawatts.

A Alemanha é o único país in-
dustrializado que está eliminando 
gradualmente a geração de ele-
tricidade a partir do carvão e da 
energia nuclear. Mas com os flu-
xos de gás da Rússia através do 
estratégico gasoduto Nord Stream 
1 reduzidos para 20%, o governo 
alemão está considerando inter-
romper a eliminação da energia 
nuclear e preparando mais legis-
lação para trazer usinas a linhite 
(uma espécie de carvão) de volta 
ao mercado de eletricidade.

Para se preparar para o próxi-
mo inverno, os ministros de ener-
gia da União Europeia (UE) che-
garam a um acordo na terça-feira 
da semana passada sobre uma me-
ta voluntária de economia de 15% 
em relação ao consumo médio de 
cada país nos últimos cinco anos, 
que deverá durar até o final de 
março de 2023.

“Estamos fazendo tudo o que 
podemos para garantir que não ha-
ja escassez de gás”, disse o ministro 
alemão de Assuntos Econômicos 
e Ação Climática, Robert Habeck. 
“Temos que economizar energia e 
encontrar fontes alternativas.”

Mulheres e negros são exceção 
em cargos de liderança no Brasil
Empresas pouco se esforçam para mudar o quadro

Estudo realizado pela Pa-
ge Executive e Fundação 
Dom Cabral revela que o 

alto comando das empresas brasi-
leiras ainda tem baixa representa-
tividade de mulheres na liderança 
de suas operações. A pesquisa, 
intitulada “Trajetória de CEOs no 
Brasil”, revela que 1 em cada 10 
mulheres ou negros ocupa a po-
sição de CEO no país. O estudo 
foi realizado em vários setores da 

economia, como indústria, finan-
ças, tecnologia, saúde, engenharia, 
agronegócio, alimentos, minas e 
energia.

A Associação Brasileira de Re-
cursos Humanos Seccional São 
Paulo (ABRH-SP) promoveu uma 
enquete no LinkedIn em que 89% 
dos participantes ratificam a per-
cepção da baixa representativida-
de de mulheres como líderes nas 
organizações.

Outra questão da enquete – 
“Efetivamente, as empresas es-
tão realizando ações para pro-
mover a ascensão feminina aos 
mais altos cargos de liderança?” 
– concentrou 31% das respos-
tas em “sim” e 69% em “não”, 
o que coloca em discussão a ne-
cessidade de programas e inicia-
tivas mais efetivas para que as 
mulheres possam atingir as altas 
posições de comando.

Alerj protesta contra 
fim de voos para 
Norte Fluminense

O presidente da Assembleia le-
gislativa do Rio de Janeiro (Alerj), 
deputado André Ceciliano (PT), 
classifica como absurda a extin-
ção dos voos do Aeroporto San-
tos Dumont para região do Norte 
Fluminense, especialmente para 
os municípios de Macaé e Cam-
pos.

Em carta dirigida a Juliano 
Alcântara Noman, presidente 
da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), Ceciliano afirma 
ter tomado conhecimento, pela 
imprensa, que a companhia aé-
rea Azul planeja transferir, nos 
próximos dias, os voos para Vi-
racopos, em São Paulo. O obje-
tivo seria utilizar os slots (vagas 
para pousos e decolagens) no 
Santos Dumont para voos inte-
restaduais.

Esse é mais um dos efeitos co-
laterais negativos da falta de co-
ordenação, por parte da Anac, no 
equilíbrio de voos entre o Santos 
Dumont e o Aeroporto do Ga-
leão, “causando prejuízos à eco-
nomia fluminense”, alerta o presi-
dente da Alerj.

Câmara vota nesta 3ª 
parecer favorável a 
limitar taxa de juros

A Comissão de Legislação Par-
ticipativa (CLP) da Câmara dos 
Deputados discutirá e votará nes-
ta terça-feira, em reunião virtual, o 
parecer favorável apresentado pe-
lo deputado federal Pedro Uczai 
(PT-SC) ao projeto de lei que pro-
põe um limite para os juros cobra-
dos pelas instituições financeiras 
no Brasil.

Uczai concorda com a proposta 
feita por várias entidades, capita-
neadas pela Auditoria Cidadã da 
Dívida. A Campanha pelo Limite 
de Juros no Brasil propõe que se 
faça como em mais de 70 países 
que adotam algum tipo de teto pa-
ra as taxas.

A proposta é limitar a duas ve-
zes a Selic (juros básicos fixados 
pelo Banco Central), observado o 
teto de 12%, já incluídas quaisquer 
comissões e outras remunerações.

“Enquanto o mundo todo está 
praticando taxas de juros próxi-
mas de zero ou até negativas há 
anos, o custo médio da dívida di-
vulgado pelo Tesouro Nacional 
em 2021 foi de 8,91% ao ano, cus-
to bem mais elevado que a média 
da taxa básica de juros Selic, uma 
vez que a maior parte da dívida es-
tá indexada a outras taxas de juros 
bem superiores”, explicou Maria 
Lucia Fattorelli, coordenadora da 
Auditoria Cidadã da Dívida.

Governos e mercados em
queda de braço sobre inflação
FMI adverte para choque na economia e desemprego

Os bancos centrais das 
principais economias 
esperavam que pudes-

sem apertar a política monetária 
de forma gradual, a fim de com-
bater a inflação, mas levando a 
economia a um pouso suave. 
“Agora, com a inflação subin-
do para máximas de várias dé-
cadas, e as pressões de preços 
se ampliando para habitação e 
outros serviços, os bancos cen-
trais reconhecem a necessida-
de de agir com mais urgência”, 
alerta Tobias Adrian chefe do 
Departamento de Mercado Mo-
netário e de Capitais do Fundo 
Monetário Internacional (FMI).

No artigo “Inflação em alta co-
loca os bancos centrais em uma 
jornada difícil”, escrito com ou-
tros dois técnicos do FMI, Adrian 
chama atenção para o risco subs-
tancial de que a inflação alta se 
torne arraigada, e as expectativas 
desancorem das metas.

“Os mercados [financeiros] 
parecem colocar chances signi-
ficativas na possibilidade de que 
a inflação possa ficar bem acima 
das metas do banco central nos 
próximos anos. Especificamente, 
os mercados sinalizam uma alta 
probabilidade de taxas de inflação 
superiores a 3% persistirem nos 
próximos anos nos Estados Uni-

dos, na Zona do Euro e no Reino 
Unido.”

O texto prossegue: “Os custos 
de reduzir a inflação podem ser 
marcadamente mais altos se os 
riscos ascendentes se materializa-
rem e a inflação alta se consolidar. 
Nesse caso, os bancos centrais te-
rão que ser mais resolutos e aper-
tar mais agressivamente para es-
friar a economia, e o desemprego 
provavelmente terá que aumentar 
significativamente.”

O FMI destaca que as taxas de 
inflação em serviços parecem es-
tar subindo de níveis já elevados, 
e é improvável que caiam rapida-
mente.

Yang Chenglin/Xinhua
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de crédito, 
como na 

Alemanha 
de 1923

A Argentina e o equívoco dos juros Salas comerciais:  
de patinhos feios  
às novas demandas 
de mercado

Aposentadoria dos  
colaboradores em hospitais

Por Silvio Figer

O Banco Central 
da Argentina 
acaba de anun-

ciar a elevação de sua taxa 
de juros primária (Leliq) pa-
ra 60% ao ano, seguindo o 
receituário padrão dos BCs 
ao redor do mundo. Inútil. 
Será um caso padrão para 
acompanharmos, e enten-
dermos, que juros não liqui-
dam processos inflacioná-
rios agudos, como estamos 
vivenciando nas principais 
economias do mundo.

A razão é simples: taxa de 
juros é preço, e, certamen-
te, o mais sensível de todos 
os preços da economia, na 
medida em que afeta todos 
os demais preços, sem exce-
ção. Ou seja, taxa de juros 
primária é um tabelamento 
de preço, determinado arbi-
trariamente por meia dúzia 
de economistas iluminados, 
sentados na diretoria de um 
BC. E nunca, em momento 
algum da História, em país 
algum, tabelamento de pre-
ços funcionou – não seria 
diferente no caso da taxa de 
juros.

E o tabelamento da taxa 

de juros primária explica 
um evento econômico tido 
por muitos como misterio-
so: a estagflação – inflação 
com recessão. Ora, sendo 
um custo, a elevação dos 
juros obriga as empresas 
a elevarem seus preços, 
sob pena de incorrerem 
em prejuízos; ao elevarem 
seus preços, a inflação so-
be, a renda real diminui, e 
os negócios idem. E como 
a inflação não cedeu, o BC 
eleva mais a taxa de juros 
primária, criando o ciclo 
vicioso da estagflação, até o 
esgotamento da paz social. 
Não será diferente na Ar-
gentina.

Resta apontar a alternati-
va, que, obviamente, existe: 
congelamento das cartei-
ras de crédito do sistema 
financeiro, para famílias, 
empresas e governo – as 
operações de crédito são 
renovadas apenas pelo va-
lor liquidado. Para melhor 
entendimento da validade 
do crédito como arma de 
combate à inflação, basta 
uma consulta à taxa de evo-
lução dos níveis de crédito 
concedidos, em qualquer 
economia inflacionária, e 

será verificado que a taxa de 
inflação acompanha a taxa 
de elevação desses níveis – 
assim como em economias 
de preços estáveis os níveis 
de crédito são, necessaria-
mente, estáveis.

Nunca é demais lembrar 
que – câmbio e depósito 
compulsório à parte – o 
meio de criação de moeda 
é via crédito. Ou seja, cré-
dito criado acima do cres-
cimento real da economia 
cria excesso de moeda, ali-
mentando a inflação. No-
te-se que, diferentemente 
dos juros, que é, repita-se, 
um preço, crédito é esto-
que, e como tal passível de 
controle. E não foi outra a 
solução adotada para con-
trole da mais dramática 
das hiperinflações da His-
tória: a alemã em 1923. O 
crédito foi congelado, e a 

hiperinflação estava liqui-
dada em 60 dias. Uma li-
ção desconsiderada até os 
dias de hoje.

Mas existe uma razão 
para a desconsideração de 
tão valiosa lição: o ônus 
político da recessão tem-
porária, que necessaria-
mente se segue ao fim dos 
processos inflacionários. 
Enquanto a inflação é um 
ônus que pode ser esca-
moteado por reajustes de 
preços e salários, ainda 
que por tempo limitado, 
a liquidação do processo 
inflacionário via crédito é 
imediata. E este imediatis-
mo permite que se atribua 
ao governo em exercício a 
recessão que se segue, ain-
da que transitória. E isto, 
governo algum quer.

Outras preciosas lições, 
além da Argentina, serão 
aprendidas observando as 
consequências da elevação 
das taxas de juros primá-
rias que estão em curso nas 
principais economias do 
mundo. O resultado, como 
dito acima, será um só: es-
tagflação.

Silvio Figer é consultor.

Por Alexandre 
Triches

Ao longo dos anos 
de trabalho na ad-
vocacia especial-

izada em Previdência So-
cial, tenho tido a oportuni-
dade de conhecer inúmeros 
colaboradores de hospitais 
e instituições ligados à área 
da saúde que nos procur-
am para obter orientação 
sobre a sua aposentadoria. 
A experiência com diver-
sos casos tem me mostrado 
que a realidade de trabalho 
destes profissionais é pesa-
da, por meio de uma rotina 
que exige muita dedicação, 
resiliência e vocação.

Em face disso, é funda-
mental um repensar sobre 
a aposentadoria dos tra-
balhadores de hospitais. To-

dos os profissionais destes 
estabelecimentos mere-
cem um tratamento previ-
denciário diferenciado, que 
contemple os riscos da sua 
atividade e leve em consid-
eração o desgaste da profis-
são, notadamente após o 
advento da pandemia.

Recepcionistas, auxilia-
res, técnicos, colaboradores 
do setor de almoxarifado, 
copeiros, farmacêuticos, 
atendentes, dentre muitos 
outros profissionais, encon-
tram inúmeras atribulações 
para a obtenção da aposen-
tadoria especial, justamente 
pela dificuldade em com-
provar a exposição perma-
nente à insalubridade ou ao 
risco da atividade.

Mas será possível acred-
itar que pessoas que tra-
balham diariamente no 

interior de hospitais, com 
contato com pessoas, por 
diversas horas por dia, car-
regando materiais, ingres-
sando em área de risco e 
circulando pelos corredores 
dos estabelecimentos, não 
estejam trabalhando numa 
função em que a exposição 
ao agente nocivo é indisso-

ciável à atividade?
Os colaboradores de hos-

pitais, todos eles, necessitam 
de um regime específico de 
aposentadoria especial, que 
presuma a nocividade da 

profissão e dispense o fun-
cionário do calvário docu-
mental e pericial para poder 
encerrar a sua atividade. A 
medida deve levar em con-
ta também o adoecimento 
profissional, a pressão psi-
cológica e as elevadas cargas 
de trabalho que a profissão 
demanda. 

A aposentadoria especial 
é devida após 25 anos de 
trabalho. Além do tempo 
de contribuição, a lei exige 
a idade mínima de 60 anos. 
Em muitos casos, é pos-
sível o reconhecimento do 
direito, em face do direito 
adquirido, sem a exigência 
da idade mínima. Cada caso 
deve ser avaliado dentro das 
suas particularidades.

Alexandre Triches é advogado e pro-

fessor universitário.

Por Rogério 
Santos

O mundo do traba-
lho vive profun-
da transforma-

ção, com impactos diretos 
no mercado imobiliário. 
Ainda que os índices de de-
semprego sigam elevados, 
profissionais qualificados 
levam cada vez mais em 
conta outros fatores além 
do salário na tomada de de-
cisão de permanecer ou não 
no emprego. E a flexibilida-
de do local de trabalho se 
tornou um dos principais 
fatores para as empresas re-
terem talentos.

Chamado de a Grande 
Resignação, o crescimento 
exponencial de pedidos de 
demissão em massa por pes-
soas que buscam mais qua-
lidade de vida e não aceitam 
mais modelos ultrapassados 
de trabalho chegou para ficar. 
Levantamento do Ministério 
do Trabalho dos Estados 
Unidos aponta que, em no-
vembro de 2021, o recorde 
de 4,5 milhões de americanos 
deixou, voluntariamente, os 
respectivos empregos.

No Brasil, a tendência 
também ganha força. Levan-
tamento da empresa recru-
tadora Robert Half, realiza-
do no fim do ano passado, 
apontou que 49% dos entre-
vistados pretendiam buscar 
novas oportunidades de tra-
balho em 2022. Em grandes 
centros, como São Paulo, a 
satisfação com o emprego 
passa não só pela função em 
si, mas pelo tempo gasto no 
trânsito com deslocamentos 
de casa para o escritório e 
vice-versa.

Impulsionados pela pan-
demia, home office, co-
mércio virtual e ensino a 
distância vieram para ficar, 
moldando uma nova eco-
nomia. As mudanças con-
tribuem para reduzir a to-
lerância frente a problemas 
relacionados à mobilidade e 
para valorizar o conforto e 
a economia financeira e de 
tempo proporcionados pe-

las atividades remotas.
De modo geral, as empre-

sas reconhecem que a pro-
dutividade dos funcionários 
pode ser mantida no home 
office, mas avaliam que a 
troca de ideias frequente e 
as interações espontâneas 
proporcionadas pelo am-
biente compartilhado nos 
escritórios se refletem em 
dinamismo e disseminação 
da cultura da organização.

Como conciliar, então, 
as necessidades dos dois 
lados? O entendimento da 
UBlink é que a descentra-
lização dos escritórios em 
saletas distribuídas em dife-
rentes locais da cidade pode 
ser, justamente, a solução 
para as demandas de em-
pregadores e funcionários.

De patinho feio à solução 
para as atuais demandas, as 
saletas podem ser o espa-
ço ideal para empresas que 
tiveram de diminuir de ta-
manho, na pandemia, e pas-
saram a precisar de menos 
espaço. As salas se mostram 
adequadas também para 
quem ingressou no empre-
endedorismo e se depara 
com a necessidade de um 
local para receber clientes e 
potenciais investidores.

Além da possibilidade de 
ter seus funcionários em vá-
rios endereços, distribuídos 
conforme a conveniência 
de cada um, as saletas ofere-
cem preços de locação por 
metro quadrado inferiores 
aos dos escritórios dos pré-
dios corporativos. Neste 
momento de inflação e ju-
ros em alta, a economia de 
custos administrativos ga-
nha ainda mais relevância.

Novas profissões sur-
gem, enquanto outras se 
tornam obsoletas. Os novos 
ramos de atuação precisam 
ter eficiência de custos, o 
que afeta o tipo de escri-
tório buscado. O mercado 
imobiliário não pode fechar 
os olhos para as novas ne-
cessidades.

Rogério Santos é um dos fundadores 

da Ublink.
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Brasil toma de 7x3 em 
patentes de telecomunicações

Levantamento feito pela Associação das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-

PR), com dados de 2012 a 2019, mostra que as empre-
sas de telecomunicações continuam sendo os principais 
depositantes de patentes com software embarcado no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Do total de 1.114 pedidos de depósitos em 2019, 345 
foram feitos por brasileiros, e 799, por estrangeiros. A 
proporção, assim, é de 30% e 70%. Não chega a ser um 
7x1, mas um 7x3 também é motivo de preocupação, ape-
sar de não ser surpresa.

O modelo de desenvolvimento brasileiro, agravado nas 
últimas décadas, é dependente de empresas transnacionais 
com centros de decisão no exterior – e, raramente, insta-
lam algum centro de pesquisa relevante no Brasil. Assim, 
inovação se torna um conceito distante, uma figura para 
apresentar em Power Points ou programas de governo.

Uma das poucas exceções em patentes é (ou era?) a 
Petrobras, com forte desenvolvimento de tecnologia local. 
Na área de telecomunicações, temos o CPQD, mas as 
privatizações, com domínio de teles estrangeiras, restrin-
giu seu alcance.

China no topo

Segundo o estudo da Assespro-PR, a gigante chinesa 
Huawei foi a principal depositante de patentes de software 
embarcado no INPI, com 117 pedidos em 2018 e 2019. 
Em seguida vê Guangdong (China), Sony (Japão), Qual-
comm (EUA) e Ericsson (Suécia).

Um número que chama a atenção é o crescimento 
do pedido de registro por centros de educação e/ou de 
pesquisa, na ordem de 200%. Isto deve-se, segundo a 
entidade paranaense, à promulgação do Marco Legal da 
Inovação (Lei 13.243/2016), que passou a estimular o 
patenteamento da produção tecnológica dessas entidades 
e a maior interação com o setor produtivo.

Liberdade na visão do STF

Os 11 ministros do Supremo são coautores do livro 
Liberdades, que será lançado pelo Instituto Justiça & Ci-
dadania nesta quarta-feira, no Salão Branco do STF. Na 
obra, que conta também com a participação dos juristas 
Marcus Vinícius Furtado Coêlho e Pierpaolo Bottini, cada 
autor tratou de um aspecto diferente da liberdade, con-
forme a Constituição de 1988.

O projeto, realizado em comemoração ao Bicentenário 
da Independência e aos 130 anos do STF, conta ainda 
com uma exposição e uma cartilha – voltada aos estu-
dantes do Ensino Médio – que reúne os resumos dos 
artigos dos ministros com grafites produzidos por artistas 
visuais de todo o país, coordenados pelo grafiteiro e rap-
per Fael Tujaviu.

Imprensa e democracia

As associações de Jornais (ANJ), Rádio e TV (Abert), e 
Editores de Revistas (Aner) lançam nesta terça-feira uma 
nota em defesa da democracia, com destaque para a liber-
dade de imprensa, combate à desinformação  e o respeito 
aos resultados eleitorais.

Rápidas

Os advogados Sacha Calmon e André Mendes Moreira 
foram reconhecidos, na 14ª edição do The Guide, como 
referência na área Tributária pelo Expert Guides *** 
APlanet, que tem como diretor global João Souza, lançou 
a Neutrality, ferramenta para calcular as emissões de car-
bono de seus clientes. É um módulo que pode ser inserido 
na plataforma original.

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

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS ILHA BELA – CAMBORIU
 – CABEDELO – LOTE 02 

Edital de Convocação ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Atendendo a determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar 
os (as) Senhores (as) condôminos (as) para comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária do Condomínio dos Edifícios ILHA BELA – CAMBORIU – 
CABEDELO – LOTE 02, que será realizada no dia 06 de Agosto de 2022 - 
sábado, no salão de festas do Condomínio ILHA BELA, às 09:30 horas em 
primeira convocação  com o “quórum” legal, ou às 10:00 horas em segunda 
e última convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e 
deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) 
Leitura e aprovação da ata anterior; 2) Aprovação das contas referentes 
ao exercício anterior de 08/2021 a 06/2022; 3) Previsão orçamentária 
2022/2023; 4) Deliberação e aprovação para contratação de um 
funcionário para o Lote 02, bem como forma de custeio; 5) Ratificação 
do seguro predial, bem como forma de custeio;  6) Eleição de Síndico, 
Conselho Consultivo e Suplentes; 7) Apresentação dos relatórios de 
gerenciamento e fiscalização da obra de impermeabilização da Laje do 
Lote 02; 8) Apresentação, deliberação e aprovação dos 04 aditivos da 
empresa Imperserv Ltda., bem como forma de custeio; e 9) 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

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, 
que, no dia 24 de agosto de 2022 às 10h00min, no auditório do CLUBE DE 
ENGENHARIA, situado à Av. Rio Branco nº 124, 22º andar, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, realizará o leilão APLDETRO02-22, na forma online e presen-
cial, dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título, classificados 
como sucatas inservíveis e não reclamados por seus proprietários dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recolhimento, conforme 
Portaria DETRO/PRES nº 1537 de 04 de agosto de 2020, tendo como 
leiloeiro o Sr. GEILSON ALMEIDA, devidamente matriculado na JUCERJA 
sob o nº 287. A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites 
www.detro.rj.gov.br / www.aplleiloes.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AVISO DE LEILÃO. Torna público leilão presencial e online 005/2022 a 
ser realizado em 18/08/2022, às 10:00h. Local: Est. Gov. Chagas Freitas, 
nº 2700, CEP 27351-720 - Colônia - Barra Mansa - RJ (Salão de Festas 
Joana Reis Buffet). Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão poderá 
acontecer somente na forma on-line. Leiloeira Pública Oficial: Sandra 
Sevidanes, matriculada na JUCERJA sob o nº 165. Objeto: Veículos con-
servados e sucatas inservíveis. Descrição detalhada e termo de condições 
do leilão em www.brbid.com.

Brasil pode perder mercado  
cativo na América do Sul
AEB: presença crescente da China, em especial na Argentina e Chile 

Apesar da retoma-
da dos resultados 
positivos alcança-

dos a partir de 2021 com 
a amenização da pandemia 
da Covid-19, o Brasil não 
pode considerar a América 
do Sul um mercado cativo 
para suas exportações. Isso 
se deve, em grande parte, à 
presença crescente da Chi-
na, que começou a tirar do 
Brasil o lugar de principal 
fornecedor em alguns paí-
ses, com destaque para Ar-
gentina e Chile. 

“A China está ocupando 
todo o espaço. A América do 
Sul é um terceiro mercado 
para ela”, disse o presidente-
executivo pela Associação 
de Comércio Exterior do 
Brasil (AEB), José Augusto 
de Castro, ao comentar o le-
vantamento divulgado nesta 
segunda-feira pela entidade. 

A pesquisa da AEB mos-
tra que os resultados acumu-
lados em 2019, representados 
pelas receitas de exportação 
de US$ 27,8 bilhões, foram 
afetados em 2020 pela pan-
demia, caindo para US$ 22,6 
bilhões. Com a amenização 
da crise sanitária, no ano se-
guinte, as receitas de expor-
tação tiveram rápida recupe-
ração, evoluindo para US$ 
33,9 bilhões. Essa retomada 
continua em 2022, com pro-
jeção de receita de exporta-
ção para o país na região sul-
americana da ordem de US$ 
41 bilhões.

Commodities

Ao contrário do que 

ocorre com as exportações 
brasileiras para o mercado 
mundial, lideradas por com-
modities (produtos agríco-
las e minerais), as vendas 
do Brasil para a América do 
Sul são representadas por 
produtos manufaturados, 
de maior valor agregado. Já 
nas importações, predomi-
nam commodities ou pro-
dutos com pequeno benefi-
ciamento.

“O mercado nosso de 
manufaturados é a Amé-
rica do Sul. Europa e Es-
tados Unidos compram 
manufaturados (do Brasil), 
mas muito pouco. Ásia 
não compra nada”, disse 
Castro. Segundo ele, is-
so se explica porque os 
países da América do Sul 
exportam commodities e 
compram manufaturados 
do Brasil. Nosso país não 
foge à regra, exporta com-
modities e compra manu-
faturados no mercado ex-
terno.

O presidente-executivo 
da AEB avalia que as ex-
portações brasileiras estão 
crescendo porque as com-
modities ainda estão com 
preços em alta no merca-
do internacional. “Isso ge-
ra mais divisas para esses 
países sul-americanos e 
mais poder de compra pa-
ra importação. Com isso, a 
receita de importação pa-
ra esses países aumentou 
para o mundo. Isso está 
abrindo possibilidade de 
importar mais produtos 
de terceiro país. E como 
o Brasil é o mais próximo, 

tem custo de logística me-
nor, tem possibilidade de 
transporte via rodoviária, 
disponibilidade de contai-
ner. Com essas facilidades, 
eles acabam comprando 
do Brasil, que é mais pró-
ximo do que a Europa e 
Estados Unidos”.

À exceção do Paraguai, 
devido à importação de 
energia elétrica, e da Bolí-
via, em função da importa-
ção de gás natural, os dados 
mostram que o Brasil apre-
senta superávit comercial 
com todos demais países da 
América do Sul. Castro res-
saltou também que o poder 
de negociação de europeus, 
asiáticos e mesmo norte-
americanos, torna os pre-
ços de seus produtos mais 
elevados que os praticados 
pelo Brasil para a região sul-
americana.

Argentina

José Augusto de Castro 
disse que ainda é cedo para 
afirmar se a medida cam-
bial recentemente adotada 
pela Argentina poderá difi-
cultar as importações feitas 
do Brasil. Ele disse que, se 
eventualmente, os países 
sul-americanos deixarem de 
comprar da Europa e Esta-
dos Unidos, eles podem vir 
a comprar do Brasil, o que 
não implicará em nenhuma 
queda para a balança do pa-
ís. Dentro de dois meses, ele 
acredita se poderá começar 
a ter uma sinalização mais 
clara do que vai acontecer. 
Isso se deve ao peso grande 

que tem o transporte rodo-
viário entre Brasil e Argen-
tina, apontou.

Os principais produtos 
exportados pelo Brasil para 
a América do Sul são auto-
móveis (11%) e autopeças 
(9,6%), para a Argentina; 
adubos (5%), máquinas 
agrícolas (4,6%) e automó-
veis (3,7%), para o Paraguai; 
automóveis (8,2%), pick-up 
(6%), carne bovina (4,9%) 
e carne suína (4,5%), para 
o Uruguai; petróleo (28%), 
para o Chile; barras de ferro 
(10%), para a Bolívia; petró-
leo (23%), para o Peru; au-
tomóveis (16%), para a Co-
lômbia; automóveis (9,1%), 
laminados (6,9%) e políme-
ros (5,1%), para o Equador; 
e açúcar (18%), gorduras e 
óleos vegetais (17%) e pro-
dutos comestíveis (11%), 
para a Venezuela.

Em contrapartida, os 
principais produtos adquiri-
dos pelo Brasil da região são 
pick-up (20%), automóveis 
(12%), trigo (12%), energia 
elétrica (8,9%), da Argenti-
na; energia elétrica (32%) e 
soja (11%), do Paraguai; pi-
ck-up (11%), cereais (10%), 
artigos plásticos (9,6%) e 
energia elétrica (9%), do 
Uruguai; cobre (44%) e pes-
cado inteiro (13%), do Chi-
le; gás natural (88%), da Bo-
lívia; cobre (35%) e outros 
minérios (19%), do Peru; 
carvão (31%), coque (18%) 
e polímeros (16%), da Co-
lômbia; chumbo (31%), do 
Equador; álcoois e fenóis 
(45%) e adubos (31%), da 
Venezuela.

Confiança empresarial cai 0,3 ponto após quatro altas 

O Índice de Con-
fiança Empre-
sarial (ICE), do 

Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre) da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), caiu 
0,3 ponto em julho, indo 
para 98,5 pontos, após qua-
tro altas consecutivas. Em 
médias móveis trimestrais, 
o indicador mantém a ten-
dência ascendente.

Na avaliação do supe-
rintendente de Estatísticas 
do Ibre Aloisio Campelo 
Jr., a queda do ICE em ju-
lho é “suave demais” para 

sinalizar uma mudança na 
tendência de alta iniciada 
em março. Segundo ele, en-
quanto o ritmo de atividade 
corrente parece inalterado 
no mês, a piora das expec-
tativas nos quesitos que mi-
ram os seis meses seguintes 
sugere preocupação das 
empresas com uma possível 
desaceleração no último tri-
mestre do ano.

“Entre os fatores que 
podem estar influenciando 
esta cautela estão o aperto 
monetário interno, as pers-
pectivas de desaceleração 

da economia mundial e a 
baixa confiança do consu-
midor. No sentido contrá-
rio à média, o setor de ser-
viços continua mostrando 
pujança e atinge o maior ní-
vel de confiança dos quatro 
grandes segmentos pesqui-
sados, algo que não ocorria 
desde maio de 2012”, disse, 
em nota.

Segundo a pesquisa, a 
ligeira queda da confiança 
empresarial foi determina-
da pela piora das expecta-
tivas em relação aos meses 
seguintes. O Índice de Si-

tuação Atual Empresarial 
(ISA-E) subiu 0,3 ponto, 
para 100,3 pontos, maior 
nível desde agosto de 2021 
(100,5 pontos). O Índice de 
Expectativas (IE-E) recuou 
2,1 pontos, para 97,6 pon-
tos, menor nível desde abril 
deste ano (94,4 pontos).

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) consoli-
da os índices de confiança 
dos quatro setores cobertos 
pelas Sondagens Empresa-
riais produzidas pelo Ibre: 
indústria, serviços, comér-
cio e construção.
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Segurança do  
trabalho: como reduzir 
riscos jurídicos
Por Natália Tenório da Silva

No mês de julho, se comemorou o Dia Nacional de Pre-
venção de Acidentes de Trabalho. A ocasião tem como 

marco a instituição pelo Ministério do Trabalho do Plano 
Nacional de Valorização do Trabalhador, além da obrigato-
riedade dos serviços de medicina do trabalho e engenharia de 
segurança do trabalho em empresas com um ou mais empre-
gados.

O propósito é alertar empregadores, governos e sociedade 
civil para a importância de hábitos que diminuam o núme-
ro de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, além de 
incentivar práticas saudáveis em todos os setores produtivos.

Infelizmente, o Brasil é um dos países com maior número 
de trabalhadores formais acidentados ou afastados por doença 
ocupacional, sem contar que, diariamente, ocorrem milhares 
de acidentes de trabalho com óbito, ocupando o nosso país o 
4º lugar no ranking mundial da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

Entretanto, há diversas medidas que as empresas podem 
adotar para evitar ou diminuir esses incidentes. Entre elas, está 
o mapeamento dos riscos ocupacionais aos quais o empre-
gador está exposto no seu dia a dia, por meio do fornecimen-
to, instrução e fiscalização dos empregados quanto ao uso 
correto de equipamentos de segurança individuais e coletivos.

Também cabe à empresa observar a correta substituição 
e reposição periódica dos equipamentos de segurança, bem 
como acompanhar e cumprir o cronograma de manutenção 
periódica e preventiva de máquinas, equipamentos e veículos, 
que podem vir a causar acidentes.

Constantemente, é preciso investir em treinamentos e ca-
pacitação relacionados à segurança do trabalho, além de esta-
belecer internamente, juntamente com a equipe de segurança e 
RH, programas de ações e políticas de prevenção de acidentes 
de trabalho e de doenças profissionais, promovendo exames 
médicos periódicos, dentre outras ações.

A adoção de medidas de proteção de saúde e segurança 
do trabalho não só reduzem os acidentes de trabalho e pro-
movem um ambiente seguro e saudável, mas também con-
tribuem para evitar a condenação em indenizações vultuosas 
na Justiça do Trabalho, sendo que um passivo trabalhista con-
tingente não só impacta as empresas no contexto econômico, 
mas afeta diretamente o valor agregado à empresa no compet-
itivo mercado.

É de suma importância que a empresa invista em medidas 
preventivas de saúde e segurança do trabalho, mas que também 
se preocupe em documentar todas as políticas de segurança, 
posto que é ônus do empregador comprovar por livros, fichas 
ou sistema eletrônico que forneceu equipamento de proteção 
devidamente aprovado pelo órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho, demonstrando ain-
da, que supervisionou seu uso e que eles eram apropriados e 
suficientes para neutralizar os agentes que possam ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho.

Apesar de muitas empresas já entenderem a importância 
de manter um ambiente de trabalho seguro, ainda há muita 
negligência quanto ao registro e documentação das iniciati-
vas realizadas. Diversas empresas registram prejuízos expres-
sivos com indenizações advindas de reclamações trabalhistas 
e ações previdenciárias pelo simples fato de não conseguirem 
comprovar diante do Judiciário que já implementam as medi-
das protetivas recomendadas.

Por isso, a empresa deve analisar como evitar problemas 
mais sérios, levando em consideração as particularidades da 
sua atuação, adotando medidas relevantes de prevenção de 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, mas sem de-
scuidar dos controles internos com a documentação, já que 
estes são um importante meio de prova para verificação do 
cumprimento da legislação trabalhista e na redução de riscos 
iminentes que a irregularidade documental propicia.

A inteligência jurídica nesse acompanhamento e na imple-
mentação de medidas protetivas à empresa é fundamental, 
assegurando que todas as medidas legais estão sendo obser-
vadas, a fim de minimizar processos e o indesejado prejuízo 
advindo do passivo trabalhista.

Natália Tenório da Silva é advogada da área  
Trabalhista do escritório Marcos Martins Advogados.

Começa o Censo 2022
Recenseadores já iniciaram as entrevistas com a população

O Instituto Brasilei-
ro de Geografia 
e Estatística (IB-

GE) lançou nesta segunda-
-feira, oficialmente, o Censo 
2022, no Museu do Ama-
nhã, na Praça Mauá, região 
portuária do Rio de Janeiro.

A cerimônia contou com 
a presença de representan-
tes no Brasil do Fundo de 
População das Nações Uni-
das (UNFPA), Astrid Bant; 
do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refu-
giados (Acnur), Federico 
Martinez Monge; da Orga-
nização Internacional para 
as Migrações (OIM), So-
corro Tabosa; e da Organi-
zação Internacional do Tra-
balho (OIT), José Ribeiro.

Todos fizeram suas apre-
sentações vestidos com o 
colete e o boné, que estão 
sendo usados pelos recen-
seadores e destacaram a 
importância da pesquisa 
demográfica. “Esse projeto 
contribuirá para o conheci-
mento da realidade brasilei-
ra”, disse Astrid Bant.

Federico Martinez, do 
Acnur, lembrou que o cen-
so também vai identificar o 
número de migrantes que 
vivem no Brasil. “No total, 
segundo informações ofi-
ciais do governo brasileiro 
residem no país quase 500 
mil pessoas refugiadas, so-
licitantes da condição de 
refugiadas e apátridas. São 
pessoas vindas de mais de 
121 países”, informou.

Além dos estrangeiros 
que moram no país, o dire-
tor de pesquisas do IBGE, 
Cimar Azeredo, destaca 
que, pela primeira vez, o le-
vantamento vai entrevistar 
quilombolas, além de in-
dígenas. Segundo ele, para 
entrar nas terras indígenas, 
um grupo de recenseado-
res passou por um período 
de quarentena para evitar 
a contaminação dos povos 
tradicionais.

“É tão importante ter o 

mapeamento dessa popula-
ção indígena, quilombola, 
refugiados, e demais outras 
tantas camadas da popula-
ção brasileira, que o IBGE 
está levantando um questio-
nário especial para os qui-
lombolas, um tratamento 
específico para as terras in-
dígenas. É um desafio gran-
de porque tem que fazer um 
questionário com intérpre-
tes durante as entrevistas. 
Fazer censo no Brasil não 
é para amador”, disse no 
evento de lançamento.

O presidente do IBGE, 
Eduardo Rios Neto, veio a 
Brasília para acompanhar a 
entrevista do censo ao pre-
sidente Jair Bolsonaro, no 
Palácio da Alvorada, resi-
dência oficial da presidência 
da República.

Em um vídeo exibido na 
cerimônia de abertura, Rios 
Neto parodiou a música 
Expresso 2222, de Gilberto 
Gil. Ele disse que, naquele 
momento, estava partindo 
o expresso 2022, saindo di-
reto do Museu do Amanhã, 
na Praça Mauá, para todo o 
território brasileiro, visitan-
do todos os municípios.

“Estou muito realizado 
com esse início da operação. 
É o início de novos desafios 
e tenho certeza que este 
sentimento não é só meu. É 
de todas as ibegeanas e ibe-
geanos, todos aqueles que 
diretamente trabalharam no 
censo desde o início do seu 
planejamento, lá em 2015, e 
enfrentaram as agruras de 
dois adiamentos, as dispu-
tas, mas chegamos no me-
lhor censo que a gente po-
dia imaginar pelo menos no 
início”, relatou.

Rios Neto acrescentou 
que nos próximos três me-
ses de coleta, haverá novos 
desafios que serão supera-
dos. “Sim, teremos adver-
sidades, mas também, sim, 
estamos preparados para 
superá-las, porque já supe-
ramos enormes barreiras 

para chegar neste ponto”, 
disse.

“São três meses de coleta: 
agosto, setembro e outubro. 
Depois, a apuração até que, 
com certeza, chegaremos 
no final de dezembro com 
os primeiros resultados pre-
liminares”, assegurou.

Entrevistas

A dona de casa Esméria 
Jane do Valle, 59 anos, mo-
radora de um apartamento 
no Centro do Rio de Janei-
ro, recebeu na manhã desta 
segunda-feira, o recensea-
dor Patrick Emanuel Mi-
randa de Souza, 28 anos, 
no primeiro dia de coleta de 
dados para o Censo Demo-
gráfico 2022, realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Ela foi uma das primeiras 
brasileiras a responder ao 
levantamento, que deve re-
alizar 89 milhões de entre-
vistas, nos próximos meses, 
nos mais de 5,5 municípios 
do país.

Esméria contou que já 
respondeu a um censo an-
teriormente, mas que, desde 
então, muita coisa mudou 
em sua vida. Na época, os 
três filhos eram pequenos, 
e a família morava em uma 
casa maior, em Santa Tere-
sa, bairro vizinho ao atual.

Esméria é avó de uma 
menina que mora em um 
apartamento no mesmo 
prédio do Centro. Ela con-
ta que já desempenhou ati-
vidades de Segurança e de 
Cozinha, mas que, com a 
saúde debilitada, atualmen-
te cuida da casa e recebe 
ajuda financeira dos filhos.

Ao chegar, o recensea-
dor Patrick se identificou, 
mostrou o crachá no colete 
que vestia com a sua iden-
tificação e não encontrou 
resistência. A entrevista 
foi rápida e dona Esméria, 
que mora com um primo, 
respondeu questões como 

o tipo do domicílio, renda, 
número de moradores no 
imóvel e ocupação.

A dona de casa ficou sa-
tisfeita em abrir a sua casa 
para o censo, que considera 
muito importante para o pa-
ís e incentivou a participa-
ção da população: “foi tudo 
ótimo. Tudo maravilhoso. 
Espero que todo mundo 
coopere direitinho para a 
população ficar ciente das 
coisas que estão acontecen-
do, quantas pessoas têm”.

Patrick disse que estava 
desempregado antes de ser 
contratado pelo IBGE e 
que a aprovação no concur-
so de recenseador foi uma 
alternativa de renda. Para 
além disso, o jovem consi-
dera fundamental a pesqui-
sa que vai retratar a popula-
ção do Brasil.

“Acho muito importante 
participar. A gente está bo-
tando em prática o nosso 
treinamento, mas a expectati-
va é boa. As pessoas estão re-
cebendo a gente bem”, disse. 
Patrick, que também mora 
na região, vai fazer entrevis-
tas no Centro e no bairro do 
Catete, com a previsão de vi-
sitar 300 municípios nas três 
próximas semanas.

Em São Paulo, o recen-
seador Márcio Brites Araú-
jo também foi às ruas na 
manhã desta segunda-feira, 
para dar início à coleta de 
dados. Ele conta que, até o 
momento, vem sendo bem 
recebido pelos entrevista-
dos, em geral: “Eu acredi-
tava que haveria mais resis-
tência do que estou tendo 
na prática”.

Ele relata, no entanto, 
que é comum o morador 
a ser entrevistados não es-
tar em casa. “A dificuldade 
maior é a de encontrar as 
pessoas em casa, porque 
muitos estão trabalhando 
no horário comercial. Eu 
me sinto parte fundamental 
para essa coleta e esse tra-
balho”.

Dia dos Pais: 101,8 milhões de  
brasileiros devem ir às compras

O Dia dos Pais de-
ve movimentar R$ 
24,09 bilhões no 

comércio. É o que aponta 
levantamento realizado pela 
CNDL (Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), em 
parceria com a Offerwise 
Pesquisas. De acordo com a 
pesquisa, 63% dos consumi-
dores pretendem comprar 
presentes no Dia dos Pais 
este ano. Na prática, isso sig-
nifica que aproximadamen-
te 101,8 milhões de pessoas 
devem presentear seus entes 
queridos no segundo domin-
go de agosto.

Apesar da importante 
movimentação na econo-
mia, o número de consumi-
dores que não pretendem 
comprar em 2022 cresceu 
seis pontos percentuais em 

comparação com o ano pas-
sado, passando de 21% para 
27%. Em relação aos gastos, 
34% têm intenção de gas-
tar o mesmo valor que em 
2021, 29% desejam desem-
bolsar mais, e 26% querem 
gastar menos. Entre aqueles 
que pretendem gastar mais, 
50% desejam comprar pre-
sentes melhores, 49% acre-
ditam que os preços dos 
produtos estão mais altos e 
19% querem comprar mais 
presentes. Já entre aqueles 
que pretendem gastar me-
nos, 37% querem economi-
zar, 36% estão com o orça-
mento apertado, 20% citam 
as incertezas do cenário 
econômico e 18% precisam 
pagar dívidas atrasadas.

A pesquisa aponta que o 
valor médio dos gastos se-
rá de R$ 236,77 ao todo. Os 
consumidores pretendem 

comprar, em média, 1,8 pre-
sente.

Oito em cada dez consu-
midores (78%) pretendem 
pesquisar preços para eco-
nomizar antes de fazer as 
compras do Dia dos Pais, 
sendo que a maioria utiliza 
sites/aplicativos (73%), lojas 
de shopping (53%), as redes 
sociais (41%), e lojas de rua 
(38%). Para 75% dos entre-
vistados que fizeram compras 
na data em 2021, os produtos 
estão mais caros este ano; 
17% acreditam que estão na 
mesma faixa de preço; e 8% 
que estão mais baratos.

Assim como no ano pas-
sado, as roupas correspon-
dem à maior parte das inten-
ções de compra para a data 
(54%), seguidas de perfumes 
e cosméticos (37%), calçados 
(35%) e acessórios (25%), co-
mo meias, cinto, óculos, car-

teira e relógio.
A grande maioria dos 

consumidores (78%) preten-
de pagar o presente à vista, 
principalmente no Pix (29%), 
dinheiro (25%), no cartão de 
débito (24%). 37% preferem 
pagar a prazo, principalmen-
te com parcelas no cartão de 
crédito (33%). A média geral 
é de 3,4 prestações.

O levantamento aponta 
ainda que 82% dos consumi-
dores pretendem pagar o(s) 
presente(s) sozinhos, enquan-
to 14% vão dividir, seja uma 
parte do valor (8%) ou inte-
gralmente (5%), com outra 
pessoa. Entre estes, 27% pre-
tendem dividir o pagamen-
to do(s) presente(s) porque 
os preços estão muito altos, 
26% querem dar um presen-
te melhor/mais caro e 23% 
afirmam que é uma forma de 
reduzir os gastos.

TIJOÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 14.522.198/0001-88 - NIRE 35.300.414.063 - (“Tijoá” ou “Companhia”)

Ata de AGE em 05/07/22. 1. Data, Hora e Local: Aos 05/07/22, às 10h, na filial da Cia. localizada no RJ. 2. Convocação e 
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Mariana de Mello Vaz Albuquerque; 
Secretária: Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos. 5. Deliberações: 
Por unanimidade e sem reservas, os acionistas deliberaram, na forma do que foi autorizado nas reuniões do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal, realizadas em 21/06/22, aprovar a proposta de distribuição de dividendos no valor de 
R$ 19.689.505,13, sendo: (i) o valor de R$ 16.689.505,13 relativo ao saldo do lucro do exercício de 2021 e (ii) o valor de R$ 
3.000.000,00, relativo a dividendos intermediários referentes ao 1º trimestre de 2022, na proporção de suas respectivas parti-
cipações na Cia., conforme valores indicados abaixo:
Juno Participações e Investimentos S.A. R$ 9.864.442,07
Furnas Centrais Elétricas S.A. R$ 9.825.063,06
Total R$ 19.689.505,13

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata na forma sumária, a qual, lida 
e aprovada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Mariana de Mello Vaz Albuquerque - Presidente; Renata Moretz-
sohn - Secretária. Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A. RJ, 05/07/22. Renata 
Moretzsohn - Secretária da Mesa - Assinado digitalmente. JUCESP em 26/07/22 sob o nº 379.346/22-9. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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O que se espera da reunião do Copom desta semana?
‘O fato de os membros do Comitê não terem passado mensagens é uma mensagem’

Conversamos com 
quatro especialis-
tas do mercado 

financeiro sobre suas ex-
pectativas para a reunião 
do Comitê de Política Mo-
netária (Copom), do Banco 
Central, desta semana.

Segundo o último bole-
tim Focus, o mercado fi-
nanceiro tem a expectativa 
de que 2022 feche com uma 
Selic de 13,75% e uma infla-
ção de 7,15%. Para 2023, as 
expectativas são de 11% e 
de 5,33%, respectivamente. 
A reunião seguinte do Co-
pom está marcada para 20 e 
21 de setembro.

Alexandre Lohmann, 
economista da Constân-
cia Investimentos

Nós esperamos uma al-
ta de 0,5 ponto percentual. 
Por mais que eu acredite 
que o Banco Central gos-
taria de encerrar agora o 
ciclo de alta, isso será mui-
to difícil de ser feito num 
contexto de expectativas 
descontroladas. O boletim 
Focus divulgado hoje (1º) 
mostrou que o IPCA para 
2023, que é o horizonte re-
levante para o Copom, está 
em 5,33% enquanto o teto 
é de 4,75%. Por essa razão, 
eu espero uma alta de 0,25 
ponto percentual para a 

reunião de setembro, o que 
faria a Selic encerrar o ciclo 
em 14%.

Gustavo Cruz, estrate-
gista da RB Investimen-
tos

Acredito que o Copom 
vai apresentar o aumento 
de 0,5 ponto esperado pe-
lo mercado, o que vai fazer 
com que a Selic chegue ao 
patamar de 13,75%. Nós 
ainda temos uma inflação 
bem elevada, embora ela dê 
sinais de desaceleração.

O Copom quer manter o 
passo firme para realmente 
ancorar as expectativas num 
patamar menor e tentar si-
nalizar que vai continuar 
vigilante mesmo aos riscos 
fiscais e de inflação exter-
nos.

Diferente de momentos 
nos quais o Copom discor-
dou do mercado, quando 
seus membros foram vis-
tos de forma bem ativa em 
eventos e entrevistas ten-
tando passar mensagens, 
eles quase não foram vistos 
no mês de julho em parti-
cipações mais polêmicas ou 
emitindo algum tipo de si-
nal um pouco mais diferen-
te. O fato deles não terem 
passado mensagens é uma 
mensagem, o que mostra 
que os membros do Copom 

estão satisfeitos com a pre-
cificação do mercado.

Letícia Cosenza, espe-
cialista em Renda Fixa 
da Blue3

De maneira geral, o con-
senso do mercado é que o 
Banco Central deve elevar a 
taxa Selic em 0,5 ponto per-
centual, chegando a um pata-
mar de 13,75%. A principal 
dúvida é se o Copom deixa-
rá as portas abertas para um 
novo aumento em setembro 
ou se estamos chegando ao 
fim do ciclo de alta. Quando 

olhamos para o boletim Fo-
cus, o mercado acredita que a 
reunião dessa semana marca-
rá o fim do ciclo.

A inflação está arrefecen-
do, mas, de maneira geral, 
o mercado está cauteloso 
com os impactos da redu-
ção do ICMS para 2022 e 
da alta dos juros para 2023.

Luiz Ciardi, especialis-
ta em investimentos da 
plataforma de orientação 
financeira N2

Há um consenso do mer-
cado de que a alta será de 

0,5 ponto percentual, com 
a Selic chegando a 13,75%. 
Essa alta se deve ao aumen-
to da expectativa da infla-
ção para 2023, gerada pela 
desvalorização cambial que 
faz com que o importador 
tenha que pagar mais ca-
ro pelo produto que ele 
vai comprar no exterior e 
comercializar no Brasil; a 
política fiscal expansionista 
na qual o governo reduziu 
a arrecadação de alguns tri-
butos ao mesmo tempo em 
que aumentou os seus gas-
tos, o que pode levar a um 

aumento do risco fiscal; o 
cenário externo, no qual há 
um aumento generalizado 
da inflação nas principais 
economias mundiais, o que 
vem obrigando os bancos 
centrais desses países a au-
mentarem suas taxas bási-
cas de juros, e a questão da 
guerra na Ucrânia que acar-
reta também o aumento da 
expectativa da inflação não 
só no Brasil como no mun-
do.

Coordenação: 
Jorge Priori
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CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Divulgada a primeira prévia  
do Ibovespa e demais índices

A B3 divulga primei-
ra prévia do índice 
Ibovespa B3 que vai 

vigorar de 5 de setembro de 
2022 a 2 de dezembro de 
2022, com base no fecha-
mento do pregão de 29 de 
julho de 2022. O Ibovespa 
encerrou na sexta-feira , em 
alta de 0,55%, aos 103.164,69 
pontos, no maior nível de fe-
chamento desde 10 de junho 
(105.481,23).

A prévia registra a entrada 
das empresas Arezzo&CO 
ON (ARZZ3), Raízen PN 
(RAIZ4), São Martinho ON 
(SMTO3) e saída da JHSF 
ON (JHSF3), totalizando 92 
ativos de 89 empresas.

Os cinco ativos que 
apresentaram o maior 
peso na composição do 
índice foram: Vale ON 
(15,262%), Petrobras PN 
(7,941%), Itaú Unibanco 

PN (5,770%), Petrobras 
ON (4,649%) e Bradesco 
PN (4,576%).

Para efeitos de compa-
ração, os ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição da carteira 
anterior do índice, 02 de 
maio de 2022 a 02 de se-
tembro de 2022: Vale ON 
(15,582%), Petrobras PN 
(6,864%), Itaú Unibanco 
PN (5,661%), Bradesco PN 

(4,606%) e Petrobras ON 
(4,492%).

A B3 divulga regularmen-
te três prévias das novas 
composições dos índices: a 
1ª prévia, no primeiro pregão 
do último mês de vigência da 
carteira em vigor; a 2ª prévia, 
no pregão seguinte ao dia 15 
do último mês de vigência da 
carteira em vigor e a 3ª prévia, 
no penúltimo pregão de vigên-
cia da carteira em vigor.

Caixa: julho foi melhor mês da  
sua história no segmento habitacional

A Caixa emprestou em 
julho R$ 90,5 bilhões 
no crédito imobili-

ário a cerca de 361,8 mil fa-
mílias, o que representa uma 
alta de 17,14% em relação ao 
mesmo período de 2021. Lí-
der do mercado imobiliário, 
o banco superou o resulta-
do realizado em maio/2022, 
mês de maior contratação na 
história do banco. Foram R$ 
16,3 bilhões contratados em 

julho/2022. Em relação ao 
mês de julho/2021, houve 
um aumento de 38,78% em 
valores contratados.

“Os crescentes resulta-
dos solidificam a posição da 
Caixa como o Banco da Ha-
bitação e reforçam seu prota-
gonismo nesse mercado que 
tem importante reflexo social 
e econômico no país”, des-
tacou a instituição em nota 
nesta segunda-feira.

Como contratar:

Pelo simulador habita-
cional, disponível no apli-
cativo Habitação Caixa ou 
no site do banco, o cliente 
pode simular a operação 
pretendida. Após a simula-
ção, é possível prosseguir 
com o processo de apro-
vação da operação no pró-
prio aplicativo, ou ainda, 
caso prefira, procurar uma 

das agências do banco ou 
um Correspondente Caixa 
Aqui.Para conhecer me-
lhor as linhas de financia-
mento habitacional, fazer 
simulações sobre a melhor 
opção, os clientes podem 
acessar o site (https://
www.caixa.gov.br/voce/
habitacao/financiamento-
de-imoveis/Paginas/de-
fault.aspx#comparativo-
taxas).

China voltou a exportar mais carros

O mercado de ve-
ículos de passa-
geiros da China 

teve uma forte recupera-
ção em junho, impulsio-
nado pelos pacotes de es-
tímulo ao consumidor, de 
acordo com um relatório 
da Fitch Ratings. “A forte 
recuperação provavelmen-
te continuará até o terceiro 
trimestre de 2022 de um 
nível subjugado há um ano 
devido à grave escassez de 

microchips”, afirmou o re-
latório.

No mês passado, as entre-
gas por atacado de veículos 
de passageiros aumentaram 
42% ano ao ano, enquanto 
as vendas no varejo aumen-
taram 22% em relação a um 
ano atrás, em parte devido 
a alguns pedidos atrasados 
de maio e à demanda ante-
cipada de julho, disse o re-
latório.

As exportações de veícu-

los de passageiros da China 
continuaram a crescer ro-
bustamente em 40% anual-
mente no segundo trimestre 
de 2022, como resultado da 
forte demanda no exterior 
por veículos elétricos e gar-
galos de oferta em outras 
regiões.

Segundo a agência Xi-
nhua, apesar da desacele-
ração em abril e maio, em 
meio a paralisações de pro-
dução e gargalos na cadeia 

de suprimentos, as entregas 
de veículos elétricos dobra-
ram em relação a um ano 
atrás no segundo trimestre, 
representando mais de 26% 
das remessas de veículos de 
passageiros. Dados oficiais 
mostraram que as vendas 
de veículos de nova energia 
em junho atingiram um re-
corde de 596 mil unidades, 
saltando 1,3 vez em relação 
ao mesmo mês do ano pas-
sado.

Projeto Agro no Campo 
começa com atendimento 
direto ao produtor rural

Superávit até julho recua 10,4% em relação a 2021

O encarecimento do 
preço de vários 
itens importados, 

especialmente fertilizantes e 
petróleo, fez o superávit da 
balança comercial encolher 
em julho. No mês passado, 
o país exportou US$ 5,444 
bilhões a mais do que impor-
tou, queda de 22,7% em rela-

ção ao registrado no mesmo 
mês de 2012.

Nos sete primeiros meses 
do ano, a balança comercial 
acumula superávit de US$ 
39,751 bilhões. Isso repre-
senta 10,4% a menos que o 
registrado de janeiro a julho 
do ano passado. Apesar do 
recuo, o saldo é o segundo 

melhor da história para o pe-
ríodo, perdendo apenas para 
os sete primeiros meses de 
2021, quando o superávit ti-
nha fechado em US$ 44,38 
bilhões No mês passado, o 
Brasil vendeu US$ 29,955 bi-
lhões para o exterior e com-
prou US$ 24,511 bilhões. 
Tanto as importações co-

mo as exportações bateram 
recorde em julho, desde o 
início da série histórica, em 
1989. As exportações subi-
ram 20% em relação a julho 
do ano passado, pelo critério 
da média diária. As importa-
ções, no entanto, aumenta-
ram em ritmo maior: 31,6% 
na mesma comparação.

Um dia após abrir 
sua primeira 
agência física, em 

Luís Eduardo Magalhães, 
Bahia, o digital Banco Agro 
inaugurou o “Agro no Cam-
po”, em que as inúmeras 
possibilidades de serviços e 
financiamentos são levadas 
diretamente aos produtores 
rurais. A primeira parada 
deste projeto que vai per-
correr outras regiões do pa-
ís foi no assentamento Rio 
de Ondas, Vila 2, em LEM. 
“O Oeste da Bahia é uma 
região com forte concen-
tração de gente que vive da 
terra, sendo que uma parte 
importante, formada por 
pequenos e médios produ-
tores, não tem acesso fácil a 
linhas de crédito. Queremos 
ajudá-los a realizar seus 
projetos. Foi impactante. Vi 
o brilho nos olhos deles”, 
destacou Fábio Barboza, 
diretor do banco na Bahia. 
Presente ao evento, o se-
cretário de Agricultura de 
LEM, Kenni Henke, lem-
brou que o primeiro con-
tato que teve com o Banco 
Agro foi na Bahia Farm 
Show, quando entregava 
títulos de posse às famílias 
que tiveram suas terras re-
gularizadas pelo Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – Incra. 
“Agora, cerca de dois meses 
depois, o banco já está es-
tabelecido em nossa cidade, 
cumprindo o que me disse-
ram”.

O secretário afirmou 
que vai continuar ofere-
cendo “viabilidade técnica 
e capacitação” às famílias 
que queiram apresentar 
projetos. Para alavancar 
seus sonhos, Henke lem-
brou a importância de 
poderem contar com “ve-
terinários, agrônomos, 
zootecnistas e outros pro-
fissionais à disposição na 
secretaria” além de “um 
banco que possa fomentar 
a agricultura familiar. Vejo 
agora a alegria de todos e 
fico imaginando como, em 
pouco tempo, vamos ter 
aqui uma realidade com-

pletamente diferente”. 
Um dos que sonham em 
alavancar seus projetos é 
Waldemar Jesus dos San-
tos. Agricultor e filho de 
agricultor familiar, ele fes-
tejava a chegada de um 
banco que “vai ajudar no 
cultivo, fornecimento e 
distribuição do que vamos 
produzir”. Criação de ga-
linhas, plantação de legu-
mes e ração animal são as 
atividades que Waldemar 
pretende iniciar de ime-
diato. Quem também fa-
lou sobre a importância da 
chegada do Banco Agro à 
região foi a presidente do 
Sindicato dos Produtores 
Rurais de LEM, Greice 
Kelli Fontana. “Além de 
acesso ao conhecimen-
to e à tecnologia, é muito 
importante o acesso ao 
crédito. Essa parceria vai 
permitir que nossa região 
tenha melhores índices so-
ciais de desenvolvimento”. 

A agência do Banco Agro 
em LEM está localizada no 
centro da cidade (Rua Pa-
raná, 250). Fábio Barboza 
enfatizou que ela é a porta 
de entrada para o Nordeste 
e que, além dos agricultores 
da região, também vai aten-
der “pessoas de todas as 
camadas sociais e diferentes 
atividades, que vão poder 
abrir conta e aproveitar as 
menores taxas do merca-
do”.

Fundado no primeiro 
trimestre deste ano por 
produtores de soja e mi-
lho, o banco digital Agro 
oferece prazos curtos para 
a aprovação de créditos e 
pacote segmentado de ser-
viços, com acesso rápido a 
linhas de financiamento e 
refinanciamento. Seguros 
agrícola e safra, consór-
cio de veículos, máquinas 
e placas solares estão en-
tre as facilidades. O ban-
co e seus serviços podem 
ser acessados através do 
endereço bancoagropaga-
mentos.com.br 
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Não existe democracia sem liberdade de imprensa. E não existe liberdade de im-

prensa sem democracia, que tem como pressuposto um Estado de Direito alicer-

çado no respeito aos resultados eleitorais.

Com base em seus princípios de defesa das liberdades de imprensa, de opinião e 

informação, as entidades da comunicação abaixo subscritas vêm a público reafir-

mar seu compromisso com o Estado de Direito e as decisões soberanas das elei-

ções, referendadas por uma Justiça Eleitoral cuja atuação tem sido reconhecida 

internacionalmente.

As entidades também reforçam a importância da atividade ampla e independente 

da imprensa livre no combate à desinformação que tanto mal causa às democra-

cias. E ressaltam que apenas em ambientes de liberdade política, de solidez das 

instituições e de pleno respeito à Constituição a missão jornalística pode ser leva-

da aos brasileiros com a abrangência e transparência que as democracias exigem.

Brasília, 2 de agosto de 2022.

Democracia  
e liberdade 
de imprensa
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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

ENEVA S.A.  
CNPJ/ME: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
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.

ENEVA S.A.  
CNPJ/ME: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

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.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 002/SEMUS/2022 MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRONICO PROCESSO: 5721/2021 REQUISITANTE: SECRETARIA 
MUNICIPAL SAÚDE REALIZAÇÃO: 12/08/2022 HORA: 10:00 hs OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE EM 
ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 11294.684000/1200-
01.4 O Edital com as especificações da referida licitação, encontra-se 
a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/
home, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL 
– SEMUS, situada a Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 
– Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, no horário de 09:00 
às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de formulário próprio 
da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados 
deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o 
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir 
somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 01 de agosto de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 001/SEMUS/2022 MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRONICO PROCESSO: 2807/2022 REQUISITANTE: SECRETARIA 
MUNICIPAL SAÚDE REALIZAÇÃO: 11/08/2022 HORA: 10:00 hs 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
KITS DIU CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, CONSIDERANDO O 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 
(DOZE) MESES. O Edital com as especificações da referida licitação, 
encontra-se a disposição dos interessados no Portal da Transparência 
da Prefeitura Municipal de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-
transparencia/home, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação/CPL – SEMUS, situada a Estrada Vereador Francisco da Costa 
Filho nº 1993 – Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, no horário 
de 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e 
feriados. O requerimento será feito mediante preenchimento de formulário 
próprio da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados 
deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o 
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir 
somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 01 de agosto de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

CVM: limites de investimento por  
emissor na regulamentação de fundos

Censo de Capitais Estrangeiros  
vai até meados de agosto

O prazo regular pa-
ra entrega da de-
claração do Cen-

so de Capitais Estrangeiros 
termina em 15 de agosto 
de 2022 (começou em 1° 
de julho). O Banco Central 
(BC) realiza o Censo pa-
ra compilar estatísticas do 
setor externo, em especial 
a Posição de Investimento 
Internacional, subsidiando 
a formulação de política 
econômica e auxiliando ati-
vidades de pesquisadores 
econômicos e de organis-
mos internacionais. 

Estão dispensados de 
prestar a declaração: pesso-
as físicas; órgãos da Admi-
nistração Direta da União, 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios; pessoas jurídi-
cas devedoras de repasses 
de créditos externos conce-
didos por instituições sedia-

das no País; e entidades sem 
fins lucrativos mantidas por 
contribuição de não resi-
dentes.

O Censo é realizado com 
dois níveis de abrangência: 
anual (amostral) e quinque-
nal (populacional). Confira 
as características de cada um 
deles: refere-se às datas-ba-
se dos anos não terminados 
em 0 (zero) ou 5 (cinco), ou 
seja, dos anos em que não 
ocorrem os Censos Quin-
quenais. Devem prestar a 
declaração do Censo Anual: 
Pessoas jurídicas sediadas 
no país, com participação 
direta de não residentes em 
seu capital social, em qual-
quer montante, e com patri-
mônio líquido igual ou su-
perior ao equivalente a US$ 
100 milhões na data-base de 
31 de dezembro do ano-ba-
se; fundos de investimento 

com cotistas não residentes 
e com patrimônio líquido 
igual ou superior ao equiva-
lente a US$ 100 milhões, na 
data-base de 31 de dezem-
bro do ano-base, por meio 
de seus administradores; e 
pessoas jurídicas sediadas 
no país, com saldo devedor 
total de créditos comerciais 
de curto prazo (exigíveis 
em até 360 dias) concedi-
dos por não residentes, em 
montante igual ou superior 
ao equivalente a US$ 10 mi-
lhões, na data-base de 31 de 
dezembro do ano-base.

Censo Quinquenal

Refere-se às data-base 
de anos terminados em 0 
(zero) ou 5 (cinco). De-
vem prestar a declaração do 
Censo Quinquenal: pessoas 
jurídicas sediadas no pa-

ís, com participação direta 
de não residentes em seu 
capital social, em qualquer 
montante, na data-base de 
31 de dezembro do ano-
base; fundos de investimen-
to com cotistas não resi-
dentes, na data-base de 31 
de dezembro do ano-base, 
por meio de seus adminis-
tradores; e pessoas jurídicas 
sediadas no país, com saldo 
devedor total de créditos 
comerciais de curto prazo 
(exigíveis em até 360 dias) 
concedidos por não resi-
dentes, em montante igual 
ou superior ao equivalente a 
US$ 1 milhão, na data-base 
de 31 de dezembro do ano-
base.

Censo Anual 2022 - Ano-
base 2021. O ano-base de 
referência é 2021. A data-
base de referência é 31 de 
dezembro de 2021.

As Superintendên-
cias de Supervisão 
de Investidores 

Institucionais (SIN) e de 
Supervisão de Securitiza-
ção (SSE) da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
publicaram nesta segunda-
feira as mudanças ocorridas 
em relação aos limites de 
investimento na regulamen-
tação de fundos. A mudan-
ça foi publicada no Ofício 
Circular CVM/SIN/SSE 
1/2022.

Segundo a autarquia, 
o documento reforça en-
tendimentos aos admi-
nistradores e gestores de 
Fundos de Investimento, 
Fundos de Investimento 
Imobiliário (FII) e Fundos 
de Investimento nas Ca-
deias Produtivas Agroin-
dustriais (Fiagro) sobre a 
recente migração cadas-
tral das companhias secu-
ritizadoras do regime da 
Resolução CVM 80 para 
o da Resolução CVM 60. 

De acordo com o Ofício 
Circular, a mudança de re-
gime da Resolução CVM 
80 para a Resolução 60 
propiciou uma regulamen-
tação diferenciada para as 
companhias securitizado-
ras, buscando conciliar as 
suas atribuições de com-
panhia aberta com a de ad-
ministrador fiduciário das 
emissões de securitização.

A autarquia destacou 
que as companhias securi-
tizadoras continuam sendo 

companhias abertas para 
fins, inclusive, de apuração 
dos limites por emissor 
referidos nas Instruções 
CVM 555 e 472 (sendo 
de 10% dos seus patrimô-
nios líquidos). “O mes-
mo se aplica à sociedade 
de propósito específico 
(SPE) que seja subsidiária 
integral de companhia se-
curitizadora registrada na 
categoria S2, embora se-
jam isentas do registro da 
Resolução CVM 60”.
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