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China realizará
operação militar
em torno
de Taiwan
O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do
Povo Chinês (PLA) lançará uma
série de operações militares conjuntas em torno da ilha de Taiwan
a partir da noite de terça-feira (horário chinês). O Exército Vermelho realizará exercícios conjuntos
de treinamento nas áreas marítimas das costas norte, sudoeste e
sudeste da ilha e seu espaço aéreo,
realizará exercícios de tiro real
de longo alcance no Estreito de
Taiwan e testes de mísseis convencionais nas águas ao largo da
costa leste da ilha.
As operações militares são uma
forte reação contra o que a China considera grande escalada dos
atos negativos dos Estados Unidos sobre a questão de Taiwan,
e uma séria advertência contra as
atividades separatistas que buscam
a “independência de Taiwan”, segundo a agência de notícias Xinhua. O governo chinês também
convocou o embaixador dos Estados Unidos para explicações.
A China considera Taiwan parte do território chinês. A visita da
presidente da Câmara dos Representantes (Deputados) dos EUA,
Nancy Pelosi, à ilha é tratada como uma provocação de alto nível.
A realização de operações militares em torno de Taiwan implica restrições a navegação e
aviação nas regiões divulgadas
pela China.

Câmara aprova
proposta por limite
de juros, que vira PL
A proposta legislativa pelo limite dos juros no Brasil foi aprovada, nesta terça-feira, na Comissão
de Legislação Participativa (CLP)
da Câmara dos Deputados e
transformada em projeto de lei. A
proposição passará a percorrer as
respectivas comissões até chegar
ao plenário.
A CLP aprovou, em reunião
virtual, o parecer favorável apresentado pelo deputado federal
Pedro Uczai (PT-SC). Uczai concorda com a proposta feita por
várias entidades, capitaneadas
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 para
as taxas. A proposta é limitar a
duas vezes a Selic (juros básicos
fixados pelo Banco Central).

Indústria fecha semestre em queda
e não investe em modernização
Investimento em bens de capital encolhe 10,5%

A

produção industrial brasileira apresentou queda de
0,4% em junho, depois de
quatro meses consecutivos de números positivos. O último recuo
tinha sido em janeiro: 1,9%. Com
o resultado, o setor acumula redução de 2,2% no primeiro semestre
e de 2,8% em 12 meses. Os dados
fazem parte da Pesquisa Industrial
Mensal (PIM) divulgada pelo IBGE.
Segundo o estudo, incluindo o
resultado de junho, o setor ainda
está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 18% abaixo do nível
recorde em maio de 2011.
Para o gerente da pesquisa, André Macedo, mesmo com quatro
meses de crescimento em sequência, período em que houve alta
acumulada de 1,8%, a indústria
não havia recuperado a perda de
janeiro. Com o resultado de junho, há uma acentuação do saldo
negativo no ano (-0,5%) quando
comparado com o patamar de dezembro de 2021.

Segundo ele, a taxa de juros
elevada e a inflação que segue em
patamares altos estão entre os
fatores que têm influenciado negativamente a indústria quanto à
demanda. Além disso, há, ainda, a
diminuição de renda das famílias
e o desemprego, apesar da taxa
de desocupação em queda nos
últimos meses. O contingente de
desempregados no país é de aproximadamente 10 milhões.
“Os sinais favoráveis da produção industrial continuam se mostrando fracos e descontinuados,
longe do que sinalizaria uma nova
fase de expansão do setor”, analisa
o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
Todos os macrossetores ficaram
no vermelho, bem como cerca de
70% dos ramos industriais (18 dos
26 identificados pelo IBGE).
A tendência mais de longo prazo, revelada pelo acumulado em
12 meses frente ao mesmo período do ano passado, também mostra que a reação após os efeitos
iniciais da pandemia foi interrom-

pida, não dando início a um processo consistente de crescimento, afirma o Iedi. Apesar disso, a
entidade observa que o segundo
trimestre de 2022 aponta para um
quadro menos grave, mesmo não
tendo sido suficiente para eliminar o sinal negativo.
“Como o Iedi já apontou anteriormente, o principal fator para o enfraquecimento de bens de
capital como um todo tem sido a
produção de bens de capital para
a própria indústria, que já havia ficado no vermelho no segundo semestre de 2021 (-1,9%), mas que
agora na primeira metade de 2022
encolheu 10,5%.”
O Instituto salienta que é um
dado que preocupa, pois a produção interna de bens de capital para
a indústria compõe o investimento do setor. “Vale enfatizar que
é urgente a retomada de suas inversões para modernizá-la, depois
dos desincentivos provocados pelo período de grandes adversidades a partir de 2014 e que, a rigor,
ainda não foi superado.”

Empresário do setor têxtil diz que taxa de juros
não é remédio eficiente contra atual inflação

O

fim do ciclo de aumentos da Selic foi defendido pelo presidente da
Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit), Fernando Valente Pimentel, ao comentar a reunião do Copom desta semana, que se encerra nesta
quarta-feira. O mercado financeiro aposta em novo aumento dos
juros de 0,75 ponto percentual.
Pimentel acentua que o Brasil antecipou-se em muito aos
outros países na estratégia de
elevação dos juros para tentar
conter a inflação. Somente agora
o Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano)
aumentou as taxas básicas, e a
União Europeia fez um primeiro movimento nesse sentido, depois de muito tempo.
“A inflação, é verdade, continua criando problemas em todo o
planeta, atingindo números superiores a 10% na Espanha, 7% na
França, 9% na Inglaterra e Estados Unidos. São índices bastante
elevados. Mas a principal causa,

Divulgação Abit

Alemanha
também sofre
com falta de
trabalhadores
Quase uma em cada duas empresas na Alemanha foi afetada
pela escassez de trabalhadores
qualificados, o nível mais alto já
registrado, de acordo com uma
pesquisa da empresa publicada
pelo Instituto ifo, com sede em
Munique, nesta terça-feira.
“Cada vez mais empresas estão
tendo que reduzir seus negócios
porque simplesmente não conseguem encontrar pessoal suficiente”, disse Stefan Sauer, especialista em mercado de trabalho do ifo.
“No médio e longo prazo, esse
problema provavelmente se tornará mais grave.”
Os prestadores de serviços foram os mais afetados pela escassez
de mão de obra, principalmente
no setor de eventos e hotelaria,
onde duas em cada três empresas
relataram escassez de funcionários, segundo o ifo.
A ausência em todo o setor de
hospitalidade, incluindo restaurantes, não se deve a demissões recentes e pessoas trocando de emprego,
de acordo com um estudo recente
do Institute for Employment Research pesquisadores do mercado de
trabalho. “A principal razão está na
falta de contratação”, descobriram
os autores, de acordo com a agência de notícias Xinhua.
A associação industrial Dehoga
está sugerindo simplificar as regras
de imigração para que os refugiados
possam ser mais bem integrados ao
mercado de trabalho da Alemanha.
“Agora precisamos de medidas rápidas e pragmáticas para recrutar
funcionários”, disse o presidente da
entidade, Guido Zoellick.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2329
R$ 5,4540
R$ 5,3681
R$ 0,7818
R$ 302,22

ÍNDICES
IGP-M
Pimentel: ‘Trata-se de um problema de oferta’

embora possa ocorrer um excesso de demanda em alguns locais,
continua sendo a ruptura nas cadeias de produção, desencadeada
pela pandemia e agora agravada

pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Trata-se de um problema de
oferta, contra o qual os juros não
são um remédio de grande eficiência”, avalia Pimentel.

IPCA-E
RJ (junho)
SP (junho)
Selic
Hot Money

0,59% (junho)
0,52% (maio)
0,46%
0,79%
13,25%
0,63% a.m.
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Reflexões para Teoria do Estado
Nacional: centralizar, descentralizar
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

“A

sede de ouro, a ambição
de
domínio ou o caráter despótico dos que anelavam
por um vasto teatro para
nele representarem suas cenas, por vezes mais bárbaras
que as dos próprios selvagens, atraíam então ao Brasil, com algumas exceções,
os colonos, donatários, governadores, capitães generais e vice-reis. Conferia-se
quase sempre (cremos que
mais por ignorância do que
por cálculo) a execução da
lei, no interior, a homens
brutais ou sanguinários que,
arvorados da autoridade
de capitão-mor, decidiam a
seu livre arbítrio da vida de
honestos cidadãos, de virtuosos pais de família, que
caíam em seu desagrado”
(Nísia Floresta Brasileira
Augusta, pseudônimo de
Dionísia Gonçalves Pinto
Lisboa, Opúsculo Humanitário, 1853).
Afora a questão da soberania, para o fio condutor
de toda nação independente poucos assuntos são
mais importantes do que a
organização política nacional. Não se trata, especificamente aqui, das formas
de governo, que, de Platão
a Montesquieu, ocupam largo espaço na teoria política.
Trata-se do sistema político,
algo ainda mais estruturante. Ele diz respeito à forma
como o poder é disposto na
definição do país.
Na história moderna,
três são os principais sistemas políticos: unitarismo,
federalismo e confederação.
Suas diferenças residem
no grau de centralização e
descentralização. O unitarismo corresponde à forte
centralização num núcleo
específico de poder que responde por toda a nação; o
federalismo, à maior distribuição de poder a entidades

subnacionais como estados
ou províncias, dentro de
uma estrutura nacional unificada a partir de uma capital; e a confederação, a um
agrupamento de entidades
independentes, mas convergentes. Não custa dizer que
jamais existiu um sistema
absolutamente centralizado
ou absolutamente descentralizado, pois os extremos
inviabilizariam qualquer organização nacional.
Nas monarquias, essa
discussão é, em geral, inexistente, pois o sistema político do país é definido de
antemão pela combinação
de centralização na Coroa
e descentralização no Parlamento e nos distritos eleitorais. No Brasil, pouco antes
da Proclamação da República, Joaquim Nabuco chegou a levantar a bandeira
da “monarquia federativa”,
que combinaria a centralização do poder na Coroa,
com ampla distribuição de
encargos e responsabilidades governamentais e administrativas às províncias.
Porém a ideia não se efetivou, pois as paixões e os
interesses dominantes dirigiam-se à república. São nas
repúblicas onde essa discussão encontra terreno fértil,
pois o sistema político é a
priori incerto, por não haver um centro estabelecido
de uma vez por todas.
Os Estados Unidos da
América (EUA), primeira
grande república moderna, encontrou-se às voltas
com a distribuição interna
do poder quando da sua
formação. Os EUA eram,
no início, uma confederação de 13 países, as antigas
13 colônias britânicas. No
entanto, muitos dos Pais
Fundadores acalentavam o
projeto de estabelecer um
governo nacional centralizado, em Washington, para
transformar a confederação
em federação. Sem um Poder Executivo forte, pensavam eles, os EUA não teriam como criar um centro
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de força para se proteger
econômica e militarmente
das investidas estrangeiras.
Os Artigos Federalistas,
clássico do pensamento político, mostram o debate em
torno da engenharia institucional adequada para conciliar, com o máximo possível
de estabilidade, os interesses nacionais unificados do
novo país com a diversidade de desígnios das elites
locais. A solução alcançada
foi a criação do Legislativo bicameral, dividido em
Câmara e Senado, cabendo
ao Senado, como na Antiga
Roma, de quem os estadunidenses retiraram a inspiração para muitas das suas
instituições, a responsabilidade por equilibrar o poder
nacional do Executivo com
a pluralidade de poderes
locais, que se fariam representar proporcionalmente
no Legislativo. A federação
estaria salva em prol dos
interesses conservadores,
afastando o risco de um cesarismo presidencial ou de
um populismo parlamentar
que permitissem mudanças
rápidas e bruscas nas estruturas de poder.
No Brasil, a República
instaurou, desde o início,
o modelo federalista, de
clara inspiração estadunidense. A Constituição de
1891 outorgava aos estados o direito de estabelecer
suas próprias presidências
e constituições. A Política
dos Governadores, implantada por Campos Salles, em
1898, para garantir o apoio
dos dirigentes estaduais à
Presidência da República,
institucionalizou o fenômeno do coronelismo e oficializou o mandonismo local.
Não foram poucos os
nacionalistas, como Alberto Torres e Oliveira Vianna,
que se insurgiram contra
essa nova ordem, vendo-a,
acertadamente, como um
grande acordo de feudalização do Estado, colocá-lo
a serviço de interesses locais, mormente associado

a interesses externos, em
detrimento dos interesses
nacionais.
Diferentemente
dos
EUA, que se formaram,
desde a colonização, pela
relativa descentralização do
poder e para o qual o federalismo era uma solução
orgânica, o Brasil, formado em bases administrativas centralizadas desde o
Governo-Geral, poderia ser
ameaçado pela permanência do federalismo.

Enfraquecimento
dos estados
mina
projeto de
desenvolvimento
Sem jamais renunciar oficialmente ao federalismo, a
história da república brasileira apresenta um padrão de
alternância entre centralização e descentralização, que
Golbery do Couto e Silva
chamou de sístole-diástole.
Os momentos de sístole
correspondem aos governos
executivos fortes, que se sobrepõem aos estados para
ditar políticas nacionais, e são
intercalados aos momentos
de diástole, de descentralização do poder e de prevalência dos interesses locais nos
âmbitos parlamentares.
A maior parte da Primeira
República, a Nova República
de 1946–1964 e a Novíssima República instaurada em
1985 são exemplos de momentos diastólicos, enquanto
a ditadura de Floriano Peixoto, o Estado Novo e a ditadura militar de 1964–1985 são
os exemplos sistólicos.
Porém, como todos sabem, o Brasil não é para amadores. O arranjo federativo
consagrado na Constituição
de 1988 difere enormemente daquele de 1891, pois, enquanto 1988 enfraquece os
estados e fortalece os municípios como entes federativos,
o de 1891 fortalecia sobretudo os estados. A Primeira
República, conquanto liberal
no plano federal, viu o flores-

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

cimento de experiências não
liberais no âmbito estadual,
sendo o caso mais conspícuo
o castilhismo gaúcho, que
antecipou, no Rio Grande do
Sul, a obra social modernizadora da Era Vargas.
A Novíssima República
impede que algo do tipo
aconteça, pois enfraquece
tributariamente os estados,
que também tiveram sua
autonomia financeira gravemente prejudicada com a
privatização dos bancos estaduais, na década de 1990,
mas abre espaço para a multiplicação de municípios e
propicia a criação de experiências municipais não menos interessantes, como os
orçamentos participativos,
pioneiros também no Rio
Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre,
e as moedas sociais.
A municipalização do
federalismo brasileiro, que
não encontra paralelo em
outras repúblicas, sequer
nos Estados Unidos, onde
os estados continuam sendo o locus de gestão das
principais políticas civis,
encontra respaldo em várias correntes políticas. À
direita, valoriza-se a ideia
de descentralização em si,
como antídoto aos que ela
considera excessos centralizadores e burocratizantes das máquinas federais
robustecidas. À esquerda,
enaltece-se a autogestão
comunitária das questões
locais como uma escola de
participação democrática.
Ambos parecem concordar com o sofisma de Hélio
Beltrão, ministro do Planejamento do governo Figueiredo (1979–1985), de que
todos moram no município,
mas ninguém mora no governo federal. A afirmação
é ilógica pois compara dois
entes de natureza distinta,
um ente federativo (município) e um ente administrativo (governo federal). Obviamente ninguém mora no
governo federal, mas todos
moram na União brasileira,

assim como moram em municípios; igualmente, ninguém mora na prefeitura.
Sem negar os avanços e
benefícios do municipalismo,
deve-se reconhecer que as
políticas municipais possuem
alcance limitado, ainda mais
no caso brasileiro em que
muitos municípios consomem toda a sua arrecadação
na simples manutenção da
sua estrutura administrativa.
Orçamentos participativos e
moedas sociais são interessantes, mas políticas industriais e arrojadas políticas
educacionais, tão necessárias,
necessitam de entes federativos maiores, com maior capacidade burocrática e logística para tornar realidade os
melhores projetos.
É preciso pensar que o
Brasil é um país continental, e, portanto, que precisa
de um pacto federativo que
permita a entes federativos
maiores que os municípios
serem coparticipantes de
estratégias nacionais de desenvolvimento, sem prejuízo da capacidade ordenadora da União. O dilema entre
centralismo e federalismo,
comum nos debates políticos de um século atrás, é
totalmente dispensável hoje
em dia, pois a história nos
proporcionou meios e soluções para evitá-lo.
Pode-se e deve-se fortalecer a União, os estados
e os municípios ao mesmo
tempo, dentro de ordem
federativa que contemple
a diversidade de realidades
internas e mantenha todas elas unidas dentro da
comunidade nacional de
sentimento e de destino.
O enfraquecimento tributário e administrativo dos
estados privou a União de
importantes parceiros para
um projeto nacional de desenvolvimento. Essa é uma
situação precisa ser revista.
Felipe Maruf Quintas é cientista
político.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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Rio tem opções de
áreas para termelétricas

A

concentração de usinas termelétricas em Macaé (RJ)
pode levar a restrição de captação de água no rio
local. “Quando fui secretário estadual de Energia e instalamos as duas primeiras termelétricas em Macaé, ainda em
operação, pelos grupos EDF (França) e El Paso (EUA), a
questão da captação de água no Rio Macaé foi um ponto
importante, e até fizemos programas de recomposição
da vegetação ciliar na região, e esse tema continua a ser
fundamental, pois ali há uma captação para geração e para
consumo humano”, lembra o ex-secretário Wagner Victer.
Ele salienta, porém, que o Rio de Janeiro tem várias opções para instalação de termelétricas, com bacias fluviais
adequadas. “O fato é que não há outro estado na Região
Sudeste com características geoelétricas tão boas para
expandir o parque de geração de termelétricas a gás como
o Rio de Janeiro, em especial após a Lei 9747, de 29 de
junho de 2022, de autoria do deputado André Ceciliano,
que concede incentivos para as térmicas que aqui se instalarem a partir dos leilões de energia de 2022 e 2023.”
Victer lista outras localidades que deverão ser contempladas com projetos, como a região no entorno de Itaboraí
e Maricá, em função do Gasoduto Rota 3, que em breve
entrará em operação, e na Baixada Fluminense, desde
Itaguaí até Paracambi, onde já existe subestação e linhão
de transmissão da State Grid em função do Gasoduto
Rota 4b.
“Esse tema é um importante foco de atenção para futuras administrações para não perdermos importantes projetos que agreguem valor à economia fluminense e onde
temos vantagens comparativas imensas, mas enfrentamos
interesses de outros estados”, ressalta o ex-secretário de
Energia.

Lawfare
A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia
(ABJD) encabeça uma lista de entidades que protestam
contra o que classificam de processo persecutório contra
o juiz Hugo Cavalcanti Melo Filho, contra quem foram
instaurados 6 procedimentos disciplinares (2 já arquivados
por vícios formais) em razão de manifestações de opinião
acerca das reformas Trabalhista e da Previdência e por sua
participação na CPI da Reforma da Previdência.
“A prática do lawfare contra magistrados progressistas
em razão de seus posicionamentos jurídicos e políticos,
levada a cabo pela instauração de procedimentos disciplinares, tornou-se recorrente no Brasil”, acusam as entidades,
que pedem apoio no abaixo-assinado disponível em docs.
google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSePBSgloKXtgK
T6ynfniVZqVPwFvh8WEMjCxyAfsNIdMq0PFg/formResponse

Rápidas
A Rede Adventista Silvestre realizará nesta quinta, às
13h, “Você sabia que muitos cânceres são evitáveis?”, no
instagram.com/redesilvestre *** “Aspectos econômicos,
sociais e jurídicos sobre os criptoativos” é o tema do
debate que o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)
realizará nesta quinta, às 17h, presencialmente e pelo
Zoom *** As ações da Fundação Joaquim Nabuco em
torno do Bicentenário da Independência continuam com
palestra do escritor Laurentino Gomes. “A escravidão e
o seu legado no Brasil de hoje” ocorrerá nesta quinta, às
17h, no Auditório Benício Dias/Cinema da Fundação,
Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte.

Eleições: incertezas sobre condução da economia no próximo governo

P

ara 2023, o Índice
Omie de Desempenho Econômico
das Pequenas e Médias Empresas (Iode-PMEs) projeta
uma desaceleração da movimentação financeira real
das pequenas e médias empresas brasileiras (PMEs).
Os dados indicam crescimento de 1,2% ante 2022
– que deve apresentar crescimento de 4,1%. Em meio
a um cenário econômico
mais desafiador, os efeitos
da subida de juros promovida pelo Banco Central nos
últimos meses tendem a ficar cada vez mais evidentes.
O indicador funciona
como um termômetro econômico das empresas com
faturamento de até R$ 50
milhões anuais, consistindo
no monitoramento de 637
atividades econômicas que
compõem cinco grandes
setores: Agropecuário, Comércio, Indústria, Infraestrutura e Serviços.
Para Felipe Beraldi, Especialista de Indicadores
e Estudos Econômicos
da Omie, os juros elevados encarecem a tomada
de crédito e aumentam os
rendimentos de aplicações
financeiras em renda fixa,

prejudicando a evolução do
consumo e de investimentos.
“Soma-se a isso a perspectiva de certa piora no
mercado de trabalho, com
evolução da desocupação
e manutenção de rendimentos reais em níveis
historicamente reduzidos.
Ademais, a perspectiva é
de elevação de incertezas
no campo fiscal com as
eventuais medidas aprovadas para o restante deste
ano, o que tem potencial
para afetar a inflação e a
Selic”, avalia Beraldi.
As PMEs tendem a seguir em crescimento no
próximo ano, em linha com
as projeções de avanço modesto do PIB em geral que
circulam pelo mercado.

“A expectativa de algum
alívio das pressões inflacionárias e o consequente
espaço para reversão da
trajetória da Selic no decorrer do ano, serão fatores fundamentais para a
sustentação do crescimento do mercado. De toda
forma, cabe ressaltar que
os riscos negativos para o
próximo são consideravelmente elevados, diante do
agravamento dos desafios
no campo fiscal para o
Brasil e do quadro de crescimento mais moderado
da economia internacional”, comenta o especialista da Omie.
Com o cenário eleitoral
à vista, aumentam as incertezas acerca da condução
da política econômica res-

ponsável no próximo governo, independentemente
do candidato vitorioso nas
eleições presidenciais.
“Em meio ao cenário
externo desafiador, com
os países desenvolvidos
enxugando a liquidez e
buscando controlar a inflação, manter as reformas realizadas nos últimos
anos e ampliar essa agenda (como, por exemplo,
com uma reforma tributária) será fundamental para
que o Brasil consiga atrair
investimentos
externos
e possa garantir a inversão de sua curva de juros,
abrindo espaço para um
maior crescimento econômico e melhores condições para a população no
médio prazo”, conclui.

Bancos centrais do mundo todo
seguem tendência de alta dos juros

O

mercado começou tenso. “Dois
sinais
simbolizaram isso no mercado internacional. Primeiro, o BC
da Austrália elevou os juros
de 1,35% para 1,85%, mais
um exemplo que demonstra
que os mercados internacionais estão fazendo ajustes frente à alta da inflação.
O segundo fato relevante
foi a tensão geopolítica envolvendo Taiwan e China”,
descreveu Marcus Labarthe, sócio-fundador da GT
Capital.

O presidente da Câmara dos Deputados dos
EUA Nancy Pelosi visitou
Taiwan, o que não ocorria
há 25 anos. A China vê a
visita como provocação, já
reconsidera Taiwan parte de
seu território.
Além de Pelosi, Taiwan
também atraiu executivos
do Federal Reserve, banco
central dos EUA. Eles comentaram que a inflação
não deve diminuir tão cedo, o que azedou o ânimo
dos investidores e cooperou
para as bolsas americanas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 23
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COOPERADOS.
O Conselho de Administração da INVERTA - COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SERVIÇOS EDITORIAIS E NOTICIOSOS LTDA, com sede na
Praça Olavo Bilac nº28 20º andar cobertura 13– Centro – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o número 73.904.260/0001-65, na forma do disposto no Artigo
38 da lei 5764/71, bem como, do ART 21 Item dos Estatutos da Cooperativa,
convoca os Cooperativados, à 22ª Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
em ambiente virtual, considerando a autorização legal prevista no artigo 5º e
o seu respectivo parágrafo único da Lei nº 14.010/2020 de 10 de junho de
2020, em razão da pandemia do novo corona vírus, no dia 13 de agosto de
2022, por meio da plataforma ZOOM às 10 (dez) horas em primeira convocação, e às 11 (onze) horas em segunda e última convocação, para tratar da
seguinte pauta: 01) Informes; 2) Alterações Estatutárias; 3) Exclusão e Admissão de Cooperados; 5) Organização do Seminário Internacional de Lutas Contra o Neoliberalismo; 6) Eleição do Conselho de Administração da INVERTA.
Jacqueline Alves de Sousa.
Presidenta do Conselho de Administração da INVERTA – COOPERATIVA DE
TRABALHADORES EM SERVIÇOS EDITORIAIS E NOTICIOSOS LTDA.

operarem no negativo. Ainda no campo internacional,
o dia ficou marcado com a
divulgação dos balanços da
Uber, Paypal e Starbucks.
Na Europa, a BP divulgou
seu balanço. Os resultados
vieram acima do esperado e
empresa vai distribuir quantidade maior de dividendos
do que se imaginava.
No mercado local, o Ibovespa operou em alta e descolado do exterior. Copom
deve subir juros em 0,5%
fechando a taxa atual em
13,75%. Temos uma sensa-

ção de melhora em relação
à inflação devido às decisões do governo em relação
à diminuição do imposto de
ICMS diminuindo preços
de gasolina e energia, mas
se trata de um alívio temporário. Ainda não temos o
problema da inflação resolvido. “Vemos busca de investidores por empresas do
setor de consumo que estão
amassadas na bolsa. Vemos
também o setor bancário
positivo hoje às vésperas de
balanços”, contou Labarthe.

CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF Nº 29.994.423/0001-56 - NIRE 33300075348
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
30/06/22: I – Data, hora e local da assembleia: 30/06/22, às 12 h, na sede da
Sociedade, situada na Avenida Nilo Peçanha nº 50, sala 2009, Centro, RJ,
RJ; II – Mesa Diretora: O Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho, como Presidente,
e o Sr. João Carlos de Noronha Viegas, secretariando os trabalhos; III –
Convocação: Dispensada a publicação de Editais de convocação, na forma
do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76; IV – Quorum: Todos os acionistas da
Companhia; V – Natureza da Assembleia: Extraordinária; VI - Deliberações
Tomadas sem Divergência de votos: a) Foi aprovada a alteração do endereço da filial da Sociedade na cidade de São Paulo, registrada no CNPJ/MF
sob o nº 29.994.423/0005-80, NIRE 35900752199, para o imóvel situado na
Rua Verbo Divino, nº 2.001, Conjunto 22, Santo Amaro, São Paulo, SP, CEP
04719-002. Foi autorizada e determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis e legais para tanto cabíveis; b) Foi homologada
a renúncia apresentada hoje, dia 30/06/22, pelo Sr. Ronaldo Ritti Dias, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº. 18.630-D
expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF nº 235.593.226-34, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Flórida, nº 1.738, 1º andar, Cidade Monções, CEP 04565911, do cargo de Diretor. O referido diretor permanecerá no cargo até o dia
31/07/22, data na qual a renúncia ora apresentada terá efeito. Os acionistas
agradecem a Ronaldo Ritti Dias pelos serviços prestados enquanto ocupou
o cargo de diretor da Companhia; VII - Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a sua ata em forma de
sumário, que lida e achada conforme por todos os acionistas da Sociedade,
tendo sido aprovada a publicação e o arquivamento do presente extrato de
ata sem os nomes dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, §2º,
da Lei nº 6.404/76. RJ, 30/06/22. Cópia Fiel do Original MAURO RIBEIRO
VIEGAS FILHO - Presidente da Mesa; JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS - Secretário. JUCERJA nº 5020708 em 28/07/2022.
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Direitos das pessoas com
necessidades especiais
– Em 2009, o Senado brasileiro promulgava o Decreto Legislativo que ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo. A
Convenção tornou-se então o primeiro caso de um tratado
internacional com poder constitucional no ordenamento
jurídico brasileiro.
– Com força de emenda constitucional, a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência cumpriu
os trâmites legislativos de aprovação em dois turnos, com
quorum qualificado, na Câmara e no Senado, atendendo
assim às disposições da Emenda 45, de 2004, que permite
alçar tratados de direitos humanos ratificados pelo país à
categoria de emenda constitucional.
– A assinatura brasileira na Convenção da ONU sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência foi consignada
em 30 de março de 2007 e ela passou a vigorar em 3 de
maio de 2008, quando ocorreu a 20ª ratificação de um Estado-membro da ONU. A Convenção é um marco neoconstitucionalista em nosso país.
– Entre os aspectos mais marcantes desta Era que se
afirma estão a prevalência da defesa da vigência dos direitos fundamentais, no caso brasileiro expressos no Artigo V
da Constituição Federal, sobre as regras legais, na hipótese
de conflito de concorrência.
– Neste contexto de transformações, está incluído o novo processo de convergência contábil em direção às normas internacionais denominadas “International Financial
Reporting Standards” (IFRS), que exigirá mudanças de valores dos executivos de empresas e analistas.
– O processo, também identificado como princípios
de contabilidade geralmente aceitos nos EUA e Europa,
demandará uma mobilização abrangente das empresas na
produção dos relatórios de transparência, muito mais do
que de segmentos dela, como ainda ocorre.
– No novo processo de prestação de contas, orientado
pelo modelo mais adotado nos países anglo-saxões (“commom law”) predomina a essência sobre a forma, alternativa
ao paradigma mais frequente nos países latinos e germânicos (“code law”), em que as regras prevalecem, com características de maior resistência às inovações que facilitem a
comunicação corporativa junto às partes interessadas.
– A responsabilidade social, conjunto de práticas de fortalecimento das relações éticas e transparentes da empresa
com todas as suas partes interessadas, tem a extensão da
sua conformidade baseada principalmente nos contratos
sociais.
– O caminho fortalecido com a recente incorporação da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
ao conjunto dos contratos civis vigentes no ordenamento
jurídico, como ocorre a partir do Decreto Legislativo de
9 de julho de 2008, representa uma inflexão decisiva na
prática da responsabilidade social, cujo inteiro alcance só
o tempo permitirá avaliar. Condições mais efetivas para o
exercício da cidadania, no entanto, estão vigorando.
– A força do texto está caracterizada desde o Artigo I.
Ele define pessoas com deficiência “aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade com as demais pessoas”.
– Situa-se assim, de forma mais correta, o conceito de
deficiência, não mais como um atributo da pessoa, mas nas
relações sociais. Assim, a inobservância de qualquer item
que favoreça a inclusão das pessoas com deficiência pode
ser considerada discriminação, a exemplo da acessibilidade
no transporte coletivo ou da disponibilização de legendas
nos programas de televisão.
Desde então, o que mudou? Diga para nós.

Assine o jornal
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Comércio do Rio espera aumento
de 3% nas vendas do Dia dos Pais

U

ma das datas
mais importantes para o comércio no segundo semestre
do ano, o Dia dos Pais está
movimentando o comércio
carioca. Segundo pesquisa
realizada pelo Clube dos
Diretores Lojistas do Rio
de Janeiro (CDL-Rio) e pelo Sindicato dos Lojistas do
comércio do Rio de Janeiro
(SindilojasRio), na última
semana de julho, a estimativa é que haja um crescimento de 3% nas vendas
referentes ao Dia dos Pais.
Foram
entrevistados
350 lojistas de diferentes
segmentos, como roupas,
calçados (incluindo tênis e
sandálias), joias e relógios,
livros, eletroeletrônicos, celulares, artigos esportivos,
perfumes e acessórios masculinos (cintos e carteiras).
De acordo com a pesquisa, 70% dos lojistas esperam movimento melhor
do que o do ano passado.
A expectativa é que rou-

pas, calçados (sapatos, tênis,
sandálias e chinelos) e acessórios, como carteiras e cintos, sejam os presentes mais
procurados.
O presidente do CDL-Rio e do SindilojasRio,
Aldo Gonçalves, avalia que
o comércio está moderadamente otimista com as vendas no Dia dos Pais.
“As vendas do primeiro
semestre do ano não atingiram o resultado esperado,
principalmente nas datas
comemorativas. O crédito
escasso e mais caro causa
retração no consumo e a
violência urbana prejudica
muito o comércio, especialmente as lojas de rua. Tudo
isso influencia o comportamento do consumidor”,
disse.
Com promoções, propaganda e facilidades de
pagamento, os lojistas estimam que o preço médio
dos presentes deve ficar
entre R$ 150 e R$ 200,
por pessoa. A maioria dos

clientes deverá parcelar o
pagamento, usando cartão
de crédito ou cartão e carnê de crediário próprios
das lojas. Nas compras à
vista, a estimativa é que a
maioria dos pagamentos
seja feita com cartão de
débito, seguido pelo Pix e
dinheiro.
Os mais recentes dados
do Índice Antecedente
de Vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IAV-IDV),
elaborado com base nas
projeções feitas pelas
empresas associadas do
Instituto e apurado pela EY, projetam aumento
nominal de vendas, sem
descontar a inflação, de
5,9% em julho, 7,8% em
agosto e 8,7% em setembro, na comparação com
os mesmos meses do ano
anterior. Em junho, houve crescimento de 8,7%
em relação ao mesmo mês
de 2021. Levando-se em
consideração o período

pré-pandemia, o crescimento foi de 24,9% em
relação a junho de 2019.
Quando descontado o
Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), a
projeção real é de retração
de 4,6% para julho e 0,3%
para agosto, mantendo estabilidade em 0% em setembro, sempre comparado aos
mesmos meses do ano anterior. Em junho, também em
termos reais, houve queda de 3,2%, em relação ao
mesmo mês de 2021 e crescimento de 3,7% quando
comparado ao mesmo mês
de 2019.
A redução da taxa de desemprego, as datas sazonais
– como Dia dos Pais, Black
Friday e Copa do Mundo -,
o estímulo governamental à
renda e a promoção de benefícios sociais, bem como
redução de impostos nos
combustíveis, são fatores
que favorecem as expectativas de vendas para o varejo
até o final de 2022.

Vendas de veículos novos caem 0,5% em julho

A

s vendas de veículos automotores
novos sofreu leve queda em julho, quando foram comercializados
307.709 unidades: 0,5%
a menos que o registrado
no mesmo mês de 2021
e 2,61% inferior às vendas de junho de 2022. No
acumulado do ano (janeiro
a julho), foram vendidas
1.958.945 unidades, 2,65%
a menos do que registrado
no mesmo período de 2021.
Os dados, divulgados

nesta terça-feira, são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). São
levadas em conta as vendas
de automóveis e comerciais
leves, caminhões, ônibus,
motocicletas e implementos rodoviários. “A queda
pode ser explicada por um
conjunto de fatores, como
a menor oferta, especialmente, no segmento de
duas rodas, devido a problemas na produção e pela
maior restrição e aumento

do custo de crédito, já que
a inadimplência, nos financiamentos de veículos, está
em 4,5%”destacou o presidente da Fenabrave, José
Maurício Andreta Júnior.
As vendas de automóveis e comerciais leves
tiveram elevação nas vendas em julho de 4,13% em
relação ao mesmo mês de
2021. Em comparação a
junho de 2022, houve elevação de 2,2%. Já no acumulado do ano, até julho,
foi registrada queda de

12,7% em relação ao mesmo período de 2021.
A expectativa da Fenabrave é que, com a nova
redução do Imposto sobre
Produtos
Industrializados (IPI) para automóveis
– que passou de 18,5%
(desde 25 de fevereiro)
para 24,75% (a partir de
1 de agosto) – as vendas
do segmento cresçam nos
próximos meses, podendo atingir uma elevação
de 4% no final do ano, em
comparação a 2021.

MEI poderá emitir nota fiscal no Portal do Simples

A

partir do dia 1º de
janeiro de 2023,
os Microempreendedores Individuais (MEI)
prestadores de serviços
poderão emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
(NFS-e) no Portal do Simples Nacional.
A opção, de abrangência, deverá ficar disponível
em aplicativo para dispositivos móveis e por serviço
de comunicação do tipo Interface de Programação de
Aplicativos (API), segundo
resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN), publicada no Diário Oficial da União da última
sexta-feira.
De acordo com o Portal
do Simples Nacional, em
breve os contribuintes enquadrados como MEI terão
acesso ao aplicativo para a

emissão de NFS-e em dispositivos móveis. Atualmente, o microempreendedor é obrigado a emitir nota
fiscal quando o serviço é
prestado a empresas.
A emissão será facultativa até janeiro de 2023, de
maneira simplificada, com
apenas três passos de preenchimento: CPF ou CNPJ
do tomador, serviço e valor.
Após a emissão da nota
pelo prestador, um serviço
de push (notificação na tela
do dispositivo) envia a nota
diretamente ao dispositivo
móvel do tomador, que pode visualizar todas as NFS-e
recebidas.
A NFS-e não deve ser
utilizada para as atividades
de comercialização de mercadorias e de serviços com
incidência de ICMS. Mas
existe a previsão da mudan-

ça contemplar também os
MEIs que comercializam
mercadorias. A previsão é
que a medida seja implementada em abril do próximo ano.
A emissão de NFS-e para
pessoas físicas continua facultativa.
O Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
explica que, quando o
MEI emitir a NFS-e, ficará
dispensado da Declaração
Eletrônica de Serviços,
bem como do documento fiscal municipal relativo ao ISS referente a uma
mesma operação ou prestação. “A NFS-e do MEI
terá validade em todo o
país e será suficiente para
fundamentação e constituição do crédito tributário, além de dispensar

certificação digital para
autenticação e assinatura
do documento emitido”,
acrescenta o Sebrae.
Segundo o gerente de políticas públicas do Sebrae,
Silas Santiago, a mudança
vai facilitar a vida dos microempreendedores uma
vez que atualmente cada
município tem uma regra
diferente para emissão de
nota fiscal. “Vai ter muito
mais facilidade. Cada município tem sua regulamentação. Há município que
permite a emissão de nota
online, avulsa, muitos exigem cadastro prévio ou certificado digital, outros não
têm nenhuma regulamentação”, disse.
De acordo com o Sebrae,
mais de 13 milhões de empreendedores poderão ser
beneficiados.
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Política de educação financeira
para formar novos investidores

N

os últimos três
anos
ocorreu
aumento dos investidores pessoa física.
Os jovens e as mulheres
engrossam a lista e a renda
fixa puxa a preferência. A
carteira somava em dezembro de 2021 cerca de 10 milhões de investidores
A Comissão de Valores
Mobiliárias (CVM) quer disseminar a cultura de investimento no mercado de capitais. Para isso, a autarquia
lançou a Política de Educação Financeira. “O documento estabelece princípios e
diretrizes para a atuação educacional da autarquia, com o
objetivo de formar um público investidor capaz de tomar
decisões financeiras conscientes e informadas”, resume José Alexandre Vasco,
superintendente de proteção
e orientação aos investidores
(SOI/CVM).
“A CVM, como reguladora do mercado de capitais brasileiro, tem como
finalidades o estímulo à formação de poupança e sua
aplicação em valores mobiliários, assim como a prote-

ção dos titulares de valores
mobiliários e investidores”.
Está incluído o uso das
mídias sociais como canal
para educar os investidores
e o cidadão em geral, além
de oferecer informações de
educação financeira, também
consta no documento. A autarquia afirmou que precisa
estar onde o investidor está,
buscando alcançar os públicos conforme o canal mais
apropriado. O perfil @CVMEducacional, lançado em
2009, inicialmente no Twitter, vem aumentando sua
presença nas redes sociais,
em diferentes plataformas:
Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, YouTube,
Telegram, dentre outras.
Desde 1998, a CVM aplica
recursos na implementação
de projetos, publicações e
atividades de educação financeira e de investidores de forma estruturada. O Programa
de Orientação ao Investidor
(Prodin) foi pioneiro, nascido com a instituição de uma
superintendência dedicada
à proteção e educação dos
investidores, com objetivo
de estimular a formação de

poupança e sua aplicação
consciente e bem informada
no mercado de valores mobiliários, além da unificação
dos canais de atendimento
ao cidadão-investidor.
Desde então, as ações
da autarquia, progressivamente
incorporando
novos parceiros, exerceram função educativa no
mercado de valores mobiliários para fomentar a
mudança de cultura, com
aumento do planejamento financeiro e do grau de
conhecimento dos investidores sobre produtos, serviços e estratégias.
Acordos de cooperação firmados: Ministério da
Cidadania - colaborar em
programas de educação financeira para beneficiários
de programas de transferência de renda; Ministério da
Educação - lançamento de
plataforma educacional com
o objetivo de capacitar meio
milhão de professores em
educação financeira; Consórcio do Nordeste - criar o
Comitê de Educação Financeira e Mercado de Capitais
no Consórcio do Nordeste

e colaborar com ações de
educação financeira para
população, servidores públicos e pequenos produtores
da região nordeste. E Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) - formalizou
a organização e implementação do LAB, ao lado da ABDE, grupo ao qual se juntou
posteriormente a GIZ. O
LAB, atualmente, é a maior
plataforma público-privada
para promoção de diálogos e
proposições relativas à inovação financeira com foco no
desenvolvimento sustentável.
A educação financeira tem
se tornado importante complemento à regulamentação
do mercado de capitais, sendo que muitos países têm
priorizado, como política de
longo prazo, a melhoria do
comportamento financeiro
dos indivíduos. Isso inclui
ações de educação financeira
e desenvolvimento de outras
capacidades, como resolução
de problemas, pensamento
crítico, comunicação, colaboração e autogestão (apontados, pela OCDE, como
habilidades e competências
para o século 21).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CIVEL DO FÓRUM REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
AV. LUIS CARLOS PRESTES S/N, BARRA DA TIJUCA, CEP: 22775-055 - Tel.: (21) 3133-3888 - E-mail: btj01vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS
AUTOS DA AÇÃO DE REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C DANO MORAL, MOVIDA POR ALVARO DUARTE
GOMES EM FACE DE AROUCA BARRA CLUBE - PROCESSO Nº 0017680-55.2017.8.19.0209, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ARTHUR EDUARDO MAGALHAES FERREIRA – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - AROUCA BARRA CLUBE - que será realizado o
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE E ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará
disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do
CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de
antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 24/08/2022 às 11:00h e, não
havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado
no dia 26/08/2022 às 11:00h. DO BEM A SER LEILOADO: CLUBE NA BARRA DA TIJUCA (AROUCA BARRA CLUBE) (Conforme
laudo de avaliação direta às fls 483/497) LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: Ref. Mandados 1136/2021, 1137/2021 e 1138/2021 Cuida a
hipótese de avaliação dos seguintes imóveis situados na Avenida das Américas: 1) fração de 1,8557% do lote 03, do PA 30.833, matrícula
nº 93.699 do 9º RGI, correspondente à área 57 da sub-quadra 12 do Cond. Vertical Jardim Barra da Tijuca; 2) fração de 1,9367% do lote
03, do PA 30.833, matrícula nº 93.700 do 9º RGI, correspondente à área 52 da sub-quadra 12 do Cond. Vertical Jardim Barra da Tijuca;
3) fração de 1,5923% do lote 03, do PA 30.833, matrícula nº 93.701 do 9º RGI, correspondente à área 63 da sub-quadra 12 do Cond.
Vertical Jardim Barra da Tijuca; Em análise ao PA 30.833, constata-se que o Clube Arouca está localizado nas áreas 52, 57 e 63, da subquadra 12 do Condomínio Jardim Barra da Tijuca, na Av. das Américas, 2.300-A, Barra da Tijuca, em conformidade a foto de satélite de
fls. 462. A parte autora alega que a área total do terreno é de 864 metros quadrados, conforme informação do IPTU (fls. 462). Pelo IPTU
inscrição 1.963.151-4, tipologia Clube, utilização não residencial, posição fundos, a área total das frações 52, 57 e 63 é de 864 metros
quadrados, com 5.278 metros quadrados de área edificada e idade 1990. Pelo PA 30.833, a fração 52 possui área de 1.172,42 m2, a
fração 57 possui área de 1.123,50 e a fração 63 possui área de 964,00m2, que totalizando somam 3.259,99 metros quadrados, área
compatível com o imóvel onde se localiza o Clube Arouca, objeto da avaliação. O Clube possui quadra poliesportiva em local coberto,
campo de futebol, salão de festas para eventos, restaurante, estacionamento, parquinho, piscina que atualmente está inoperante sem
água, estando situado em condomínio fechado com casas de alto luxo em área nobre, próxima de shopping centers, supermercados,
comércio e de farto transporte. Considerando que foi apresentado o mesmo IPTU, nos mandados 1136/2021, 1137/2021 e 1138/2021,
tratando-se de IPTU único para os três imóveis e que as três frações do então lote 3 correspondem às áreas 52, 57 e 63, respectivamente,
da sub-quadra 12 do PA 30.833, conforme RGI, referentes à inscrição imobiliária 1.963.151-4, onde se localiza o Clube Arouca, na
Av. das Américas, número 2.300-A, Condomínio Jardim Barra da Tijuca, AVALIAMOS a fração de 1,8557% do lote 03, do PA 30.833,
matrícula nº 93.699 do 9º RGI; a fração de 1,9367% do lote 03, do PA 30.833, matrícula nº 93.700 do 9º RGI e a fração de 1,5923% do
lote 03, do PA 30.833, matrícula nº 93.701 do 9º RGI, correspondente às áreas 52, 57 e 63, respectivamente, da sub-quadra 12 do PAL
30.833, em 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), conforme o documento de IPTU apresentado. Rio de Janeiro, 22 de Maio de
2021. Avaliação atualizada nesta data R$ 29.814.185,08 (vinte e nove milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e oitenta e cinco reais
e oito centavos) correspondente a 7.286.859,3636 UFIR’s. DOS DÉBITOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL: Ciente aos interessados
que constam débitos de IPTU no valor de R$ 45.677.842,95, de Funesbom no valor de R$ 15.161,40 e débitos de Condomínio no valor
de R$ 1.863.079,34 (processos: 0009748-16.2017.8.19.0209, 0040856-63.2017.8.19.0209 e 0010835-07.2017.8.19.0209). Informações
atualizadas sobre débitos de condomínio, IPTU etc., bem como certidões e RGI serão apresentadas no ato do leilão e no site do Leiloeiro.
DAS ANOTAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL: Ciente aos interessados que constam as seguintes informações nas matriculas:
1) fração de 1,8557% do lote 03, do PA 30.833, matrícula nº 93.699 do 9º RGI, correspondente à área 57 da sub-quadra 12 do Cond.
Vertical Jardim Barra da Tijuca; R-03 COMPRA E VENDA: Há uma compra e venda feita por JOSÉ AUGUSTO BARBOZA FILHO para
CASA DE AROUCA; R-4 PENHORA: Expedida a penhora nos autos da ação de execução fiscal, pelo processo 2005.120.031673-1;
R-5 PENHORA: Expedida a penhora nos autos da ação de execução, pelo processo 0134266-72.2007.8.19.0001; R-6 PENHORA:
Expedida a penhora nos autos da ação, no processo 0017680-55.2017.8.19.0209. 2) fração de 1,9367% do lote 03, do PA 30.833,
matrícula nº 93.700 do 9º RGI, correspondente à área 52 da sub-quadra 12 do Cond. Vertical Jardim Barra da Tijuca; R-02 COMPRA E
VENDA: Há uma compra e venda feita por MILCA SUZANA HARTMANN CUSTÓDIO para CASA DE AROUCA; R-3 PENHORA: Expedida
a penhora nos autos da ação de execução fiscal, pelo processo 2005.120.031673-1; R-4 PENHORA: Expedida a penhora nos autos da
ação de execução, pelo processo 0134266-72.2007.8.19.0001 e R-5 PENHORA: Expedida a penhora nos autos da ação, no processo
0017680-55.2017.8.19.0209. 3) fração de 1,5923% do lote 03, do PA 30.833, matrícula nº 93.701 do 9º RGI, correspondente à área
63 da sub-quadra 12 do Cond. Vertical Jardim Barra da Tijuca; R-02 COMPRA E VENDA: Há uma compra e venda feita por NORMA
ALCANTARINO para CASA DE AROUCA; R-3 PENHORA: Expedida a penhora nos autos da ação de execução fiscal, pelo processo
2005.120.031673-1; R-4 PENHORA: Expedida a penhora nos autos da ação de execução, pelo processo 0134266-72.2007.8.19.0001; R-5
PENHORA: Expedida a penhora nos autos da ação, no processo 0017680-55.2017.8.19.0209. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO:
1. À Vista: A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze) dias,
mediante caução de 25% (vinte e cinco por cento) por meio de guia judicial (art. 892 do CPC); 2. Parcelado: Ao optar pelo pagamento
parcelado, o arrematante, deverá apresentar proposta de aquisição do bem, por escrito na forma do Art. 895 do NCPC e seguintes,
sempre antes do início de cada leilão, e, deverá efetuar o pagamento mediante guia judicial, sendo o valor das parcelas devidamente
atualizado, mensalmente, desde a data da arrematação, apresentando as guias de depósito judicial pagas nos autos, conforme proposta
apresentada. Maiores informações podem ser obtidas nos seguintes locais: Escritório do Leiloeiro situado na Rua da Quitanda, 86/2°
andar – Centro, Rio de Janeiro, RJ. Site: www.alexandroleiloeiro.com.br. Telefone: (21)3559-2092 – (21)97500-8904. E-mail: contato@
alexandroleiloeiro.com.br e no processo nº 0017680-55.2017.8.19.0209. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (AROUCA BARRA CLUBE) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que
o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 01 de julho de
2022. Eu, digitei___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo___,. (ass.) ARTHUR EDUARDO MAGALHAES FERREIRA – Juiz de Direito.

COMARCA DE ANGRA DOS REIS-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE e
INTIMAÇÃO à CASA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, na
pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco)
dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 000171709.2018.8.19.0003) proposta por CONDOMÍNIO PORTO MARINA
BRACUHY contra CASA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, na
forma abaixo: A DRA. ANDRÉA MAURO DA GAMA LOBO D’EÇA
DE OLIVEIRA, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este
edital aos interessados, que nos dias 12.08.2022 e 19.08.2022,
às 13:00 horas, no Átrio do Fórum, à Avenida Reis Magos, s/
nº, Centro, Angra dos Reis, RJ, e simultaneamente através do
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, inscrito na JUCERJA
sob o nº 055, será apregoado e vendido o Apartamento 15-A do
Bloco 06, do edifício Porto Bracuhy, no lote de nº 02 da gleba
01 da área 10, Loteamento Porto Bracuhy, Angra dos Reis,
RJ.- Avaliação: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).- O edital
na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima,
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

COMARCA DA CAPITAL/RJ
JUIZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO HÍBRIDO e INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 (cinco) dias (Art. 879 - II; 881 - §1º e 882 §2º e 3º do CPC, bem como da RESOLUÇÃO do CNJ nº 236,
Art. 10 - §Único), extraído dos autos da Ação de Cobrança de
Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO
COMERCIAL TIJUCA em face de ADE DI PIERO - Processo nº.
0150017-36.2006.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA.
KÁTIA CILENE MACHADO DA HORA BUGARIM - Juíza de
Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este edital aos
interessados que nos dias 02/08/2022 e 09/08/2022 às 13:00
horas, será aberto o Público Leilão, através do Portal de
Leilões On-line – www.gustavoleiloeiro.lel.br, e presencial
no Sindicato do Leiloeiros do Rio de Janeiro, com sede na Av.
Erasmo Braga nº 227 – Sala 1008, Centro/RJ, pelo Leiloeiro
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será apregoado
e vendido o imóvel: SALA COMERCIAL 502, SITUADO NA
RUA CONDE DE BONFIM Nº 369 – TIJUCA/RJ, AVALIADO
EM R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). - O edital na integra
está afixado no local de costume, nos autos acima, no site
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio
de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Paulo Neiman, Presidente da Sociedade Hebraica de Niterói, no exercício
de suas atribuições estatutárias, convoca os Sócios Proprietários, quites
com suas mensalidades até de JULHO de 2022, para participarem
da Assembléia Geral Extraordinária a se realizar em nossa sede a
Rua Álvares de Azevedo 185, Icaraí, Niterói, RJ, na manhã do dia 12 de
Agosto de 2022 (sexta-feira ) às 10 horas em 1ª convocação com quórum
mínimo de 2/3 dos sócios habilitados, que se não atingido fará com que
a reunião se realize em 2ª convocação às 14 horas do dia 21 de Agosto
de 2022 (domingo) com quórum mínimo de 1/3, e em 3ª convocação
às 15 horas deste mesmo dia 21 de Agosto com qualquer número de
sócios habilitados, tendo como pauta: Esclarecimentos sobre Laudo de
Avaliação encomendado pela Diretoria; Discussão e deliberação sobre
eventual aceitação de novas propostas para negociação dos terrenos que
formam nossa Sede ou, opcionalmente, sua locação; Reestruturação da
Sociedade Hebraica de Niterói; Deliberação sobre relacionamento com
Entidades Externas; Deliberação sobre proposta referente a indicação
de membros visando compor Comissão Fiscalizadora prevista em
Estatuto; Esclarecimentos sobre a atual situação financeira do Clube e
suas perspectivas a curto, médio e longo prazo. Somente serão aceitas
procurações originais. Só será permitida a presença de Sócios e
Diretores da Entidade, não sendo aceitos elementos outros, mesmo na
condição de ouvintes. Niterói, 03/08/2022. Atenciosamente, Paulo Neiman

QUEIROZ PETRO S.A.

CNPJ/ME Nº 30.915.318/0001-63 - NIRE 33.3.0000618-4
Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
30 de maio de 2022. 1 - Local, Data e Hora: Sede da Empresa, na Av.
Presidente Antônio Carlos, nº 51 - 7º andar -parte, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 30 de maio de 2022, às 10 horas.
2 - Convocação e Presença: Acionistas devidamente convocados conforme
Edital de Convocação publicado no Jornal Monitor Mercantil, desta capital,
nas edições impressas e eletrônicas dos dias 10, 11 e 12 de maio de 2022,
páginas 6, 6, e 7, respectivamente. Presentes acionistas representando mais
da metade do capital votante, conforme Livro de Presença de Acionistas.
3 - Publicação: Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021, foram
publicados de forma eletrônica na Central de Balanços em 24 de maio
de 2022, conforme o disposto no art. 294, inciso III, do mesmo diploma
legal. 4 - Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Maurício Fialho
Cantarelli, que convidou como secretária a Sra. Viviane dos Santos Saraiva.
5 - Ordem do Dia: 5.1 - Matéria Ordinária: I. Examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2021; e II. Deliberar
sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021. 5.2 - Matéria Extraordinária: I - Renúncia e eleição
da Diretoria. 6 - Deliberações por Unanimidade: 6.1. - Ordinária: I. Em
matéria ordinária, aprovada sem restrições ou ressalvas as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras que integram a presenta
Ata (Anexo I), referentes ao exercício social encerrados em 31 de dezembro
de 2021, não havendo resultados a serem distribuídos, em virtude do
prejuízo apurado no exercício. 6.1. - Extraordinária: I - Consignar o aceite
ao pedido de renúncia apresentado pelos Diretores MAURÍCIO FIALHO
CANTARELLI, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da carteira de identidade
do CREA nº 4.618-D, 2ª Região/PE e CPF nº 018.805.604-10, residente
e domiciliado na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51 - 7º andar -parte,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e VIVIANE DOS
SANTOS SARAIVA, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da carteira
de identidade nº 10331886-1, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF sob
o nº 068.834.877-78, com endereço comercial na Rua Santa Luzia, nº 651,
21º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, agradecendo-lhes pelos relevantes e
excelentes serviços prestados e outorgando-lhes a mais plena, rasa, geral,
irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar com relação ao
período em que figuraram como diretores da Companhia. II - Eleger para
um mandato de 02 (dois) anos, a contar da presente data, ou até que sejam
destituídos ou substituídos pela Assembleia Geral, a nova Diretoria da
Companhia, conforme a seguir: • Diretor-Presidente: Ernesto Escóssia
Araújo Camarço, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da
carteira de identidade nº 90013002169, expedida pela SSP/CE e inscrito no
CPF/ME sob o nº 549.036.963-91; e • Diretor Superintendente: Cristiano
Borges Castilhos, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o
nº 162.832, e no CPF/ME sob o nº 911.516.600-78, ambos com endereço
profissional na Rua Santa Luzia, n° 651, Pav. 21, Parte, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20030-041. Os Diretores deverão receber mensalmente,
cada um, o equivalente a um salário mínimo. Os Diretores ora eleitos serão
investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de
posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. Declaração
de Desimpedimento: Os Diretores ora reeleitos atendem aos requisitos do art.
147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, isto é, não estão impedidos de exercer a
administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
7 - Acionistas Presentes: Construtora Queiroz Galvão S.A. - 902.801
ações ordinárias, 189.069 ações preferenciais; GASA Empreendimentos S/A
- 209.240 ações ordinárias, 43.889 ações preferenciais. Total - 1.344.999
ações. 8 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião
sendo da mesma lavrada ata sumária. “Confere com o original lavrado em
livro próprio”. Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022. Maurício Fialho Cantarelli
- Presidente; Viviane dos Santos Saraiva - Secretária. Certidão - Jucerja Registrada sob o nº 00005016606 em 26/07/2022. Jorge Paulo Magdaleno
Filho - Secretário-Geral.
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BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das Sociedades
por Ações e da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, por meio da plataforma
Microsoft Teams, no dia 12/08/2022, às 10h, em primeira convocação, a fim de
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Assembleia Geral
Extraordinária: 1) Deliberar sobre a revisão da remuneração anual global dos
administradores; e 2) Assuntos de Ordem Geral. Os acionistas que desejem
participar da referida AGE, pessoalmente ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos termos do §1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar a seguinte documentação para o e-mail:
societario@brasilcap.com.br, até 09h do dia 09/08/2022: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de seu procurador e a respectiva procuração;
(ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento de identidade válido com
foto do representante legal e documentos comprobatórios de representação,
incluindo o instrumento de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata
de eleição do respectivo administrador. Após a conferência da documentação
do acionista e/ou de seu representante legal, a administração da Companhia
encaminhará, via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida
AGE. A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer
fisicamente à AGE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo
digital. Rio de Janeiro, 29 de julho de 2022. ULLISSES CHRISTIAN SILVA
ASSIS - Presidente do Conselho de Administração.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
POSTO DE GASOLINA PORTELA LTDA., CNPJ 33.347.873/0001-24, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-2021/03085, Licença Ambiental Municipal de Operação – LMO para
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado
na Av. Padre Guilherme Decaminada, 1650, Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TI RIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio
de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23 § único do
Estatuto da Entidade, convoca os representantes de todas as empresas
associadas, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que se
realizará no dia 11 de agosto de 2022, quinta-feira, às 10:00 horas em
primeira convocação e às 10 horas e 30 minutos, em segunda convocação,
com quórum estabelecido no § 4º do artigo 14 do Estatuto; e que será
realizada por videoconferência, através da plataforma digital do Zoom, nos
termos dos artigos 15, 17 e 18, todos do Estatuto Social, para deliberação
da seguinte Ordem do Dia: (1) apreciação e votação de proposta para
Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2023. A Assembleia
será instalada em caráter permanente para o fim que se destina. As
empresas que desejarem participar, deverão manifestar seu interesse na
participação até as 15 horas do dia 09 de agosto (terça-feira) através do
e-mail diretoria@ti.rio, de modo que possam receber o link de acesso para
a sala de vídeo conferência. Caso o representante da empresa não seja
o diretor presidente, a inscrição deverá vir acompanhada de Procuração.
Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2022.
Benito Leopoldo Diaz Paret
Presidente

REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE nº 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DE SÉRIE ÚNICA DA
6ª EMISSÃO DA REIT. A REIT, nos termos da cláusula 11.3 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio de Série Unica da 6ª Emissão de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“TS”, “CRA” e “Emissão” respectivamente), firmado junto à H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., na qualidade de Agente Fiduciário, vem pela presente, convocar os titulares dos CRA, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA de Série Única da
6ª Emissão em Série Unica da REIT (“AGT”), a se realizar no dia 23/08/2022,
às 15 horas, em 1ª convocação, de modo exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de voto, sendo o acesso
disponibilizado individualmente aos Titulares devidamente habilitados nos termos
deste Edital, conforme autorizado pela Resolução CVM nº 60, de 23/12/2021
(“Res. CVM nº 60”). A REIT convoca os Titulares de CRA para a AGT, fixadas as
seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar acerca da repactuação da operação, a fim
de estabelecer novas datas de pagamento de juros da CPR-F (“Fluxo de Pagamento”), lastro dos CRA. Assim, a contar do exercício 2023, os juros passariam a
ser pagos apenas nos meses de maio e de novembro, mantendo-se, no fluxo original, apenas o pagamento dos juros dos meses de agosto e setembro de 2022,
e a partir de outubro de 2022, os juros não pagos seriam incorporados ao saldo
devedor; (ii) Deliberar acerca da alteração da cláusula 11.3.1 do TS para possibilitar que as convocações das Assembleias de Titulares possam ser realizadas
mediante disponibilização do edital de convocação de Assembleia de Titulares
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. Em todos os casos, a
aprovação das matérias constantes dos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia está condicionada à inexistência de quaisquer inadimplementos, por parte da Devedora, na
data da realização da AGT; (iii) Deliberar sobre as demonstrações financeiras do
patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor independente, relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2021; (iv) Deliberar pela autorização
para que a Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as
providências necessárias para efetivar a deliberação, inclusive, a formalização
de aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário. As deliberações
constantes dos itens (i) e (ii) e (iv) da Ordem do Dia, para serem aprovadas,
deverão obter votos de Titulares que representem, pelo menos, a maioria
simples dos CRA em Circulação, conforme previsto na cláusula 11.7.2 do
TS. Observando o disposto no Art. 25, §2º, da Res. CVM nº 60, no que se
refere ao item (iii) da ordem do dia, e considerando que as demonstrações
contábeis do patrimônio separado não contiverem ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, mesmo ante a inexistência de quórum mínimo de instalação e aprovação de Titulares de CRA, representantes
de pelo menos, 50% mais 1 dos CRA em circulação. Na forma da Res. 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 de
CRA, até uma hora antes do horário de início previsto para a AGT. Os Titulares
de CRA poderão exercer seu direito de voto por meio do preenchimento e
envio da respectiva Instrução de Voto à Distância, nos moldes definidos no
Anexo I. A Instrução de Voto à Distância deverá ser instruída com cópia (i) dos
documentos que comprovem a representação do titular e (ii) do documento de
identificação dos signatários e deverá ser encaminhada até o dia 22/08/2022, aos
cuidados da Securitizadora, através do e-mail ri@reit.com.br. Para os fins acima,
serão aceitos como documentos de representação: participante pessoa física –
cópia digitalizada de documento de identidade dos Titulares de CRA 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. Qualquer informação acerca da
matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à REIT ou ao agente fiduciário,
nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@commcor.com.br, respectivamente.
Rio de Janeiro, 03/08/2022. REIT SECURITIZADORA S.A.
ANEXO I. INSTRUÇÃO DE VOTO À DISTÂNCIA. Com relação ao item (i) da
Ordem do Dia, a seguir reproduzido, manifesto meu voto no sentido de: (i)
Deliberar acerca da repactuação da operação, a fim de estabelecer novas datas de pagamento de juros da CPR-F (“Fluxo de Pagamento”), lastro dos CRA.
Assim, a contar do exercício 2023, os juros passariam a ser pagos apenas nos
meses de maio e de novembro, mantendo-se, no fluxo original, apenas o pagamento dos juros dos meses de agosto e setembro de 2022, e a partir de outubro
de 2022, os juros não pagos seriam incorporados ao saldo devedor.
APROVÁ-LO
REJEITÁ-LO
ABSTER-SE
Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, a seguir reproduzido, manifesto meu voto no sentido de: (ii) Deliberar acerca da alteração da cláusula 11.3.1 do TS para possibilitar que as convocações das Assembleias
de Titulares possam ser realizadas mediante disponibilização do edital de
convocação de Assembleia de Titulares 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.
APROVÁ-LO
REJEITÁ-LO
ABSTER-SE
Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, a seguir reproduzido, manifesto meu voto no sentido de: (iii) Deliberar sobre as demonstrações
financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor
independente, relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2021.
APROVÁ-LO
REJEITÁ-LO
ABSTER-SE
Com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, a seguir reproduzido, manifesto meu voto no sentido de: (iv) Deliberar pela autorização para que a
Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar a deliberação, inclusive, a formalização de
aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário.
APROVÁ-LO
REJEITÁ-LO
ABSTER-SE
Rio de Janeiro, __ de __________de 2022.
Nome do Titular ou de seu Representante Assinatura Física ou Digital
Legal por extenso
com certificação ICP

Três perguntas: alt.bank –
proposta, taxas e crescimento
Por Jorge Priori

C

onversamos
sobre a operação do
alt.bank com seu
country manager, Fábio
Silva.
Qual é a proposta do
alt.bank?
O alt.bank veio para quebrar paradigmas, já que para
grande parte da população
o mercado financeiro é um
bicho de sete cabeças. Nós
estamos trazendo o conceito de justiça financeira
e montamos a operação do
banco com o objetivo de
construirmos produtos justos pelos quais as pessoas
paguem um preço justo por
aquilo que consomem.
Eu gosto de dizer que
nós somos agnósticos, pois
não traçamos o nosso foco
de cliente por classe social
ou por ser excluído do sistema financeiro. O nosso público é definido pelo comportamento de uma pessoa
que se preocupa com as suas finanças.
O nosso principal produto é o cartão de crédito.
Dentro dele, existem dois
produtos que são únicos no
mercado. Primeiro é que ele
serve para quem não tem
limite de crédito. A pessoa
coloca um real e tem um real de limite de crédito, sendo que esse real que foi colocado fica rendendo 100%
do CDI. A vantagem deste
cartão é que ele ajuda na
construção de um limite de
crédito, não somente com a
gente, mas com instituições
como Serasa, já que reportamos o titular do cartão
como bom pagador.
Além disso, esse é um
cartão que faz com que você nunca atrase um pagamento. Se a fatura não for
paga até o terceiro dia após
o vencimento, ela será paga
automaticamente com o dinheiro da garantia.
O outro produto que eu
tenho dentro desse cartão é
um limite de crédito dinâmico. Muitas vezes, os bancos
demoram para aumentar os
limites de crédito, apesar do
bom comportamento dos
titulares. Como nós temos
uma inteligência que fica
analisando o perfil comportamental dos clientes automaticamente, o limite de
crédito pode subir, caso haja um bom comportamen-

Divulgação/alt-bank

to, ou ser reduzido, caso ela
entenda que o cliente tem
um comportamento que
pode colocar a sua saúde financeira em risco.
Diferente de grande parte das instituições, nós não
queremos que os clientes
fiquem inadimplentes no
cartão de crédito. O primeiro produto ajuda na construção de um histórico e a
melhorar o score de crédito,
e o segundo cuida da saúde
financeira para que os clientes não se endividem.
Por que as taxas de juros dos cartões de crédito
no Brasil são tão altas?
As taxas de juros de cartões de crédito no Brasil são
muito altas por um legado
da hiperinflação. Com isso,
o mercado se habituou a
cobrar altas taxas com a justificativa de risco de crédito.
O Banco Central fez uma
alteração na regulação de
cartões de crédito segundo a
qual o crédito rotativo pode
durar um mês. Depois desse
prazo, a dívida será renegociada através de uma linha
de crédito tradicional. Assim, os bancos estão trocando os créditos rotativos com
juros de até 17% ao mês por
linhas de crédito com juros
de até 14% ao mês.
O alt.bank consegue ter
taxas melhores e mais competitivas porque trabalha
com análise de dados. Nós
temos mais de 2 mil fontes
que dão suporte ao nosso
processo de score de crédito. Como nós analisamos
uma grande gama de dados,
nós conseguimos identificar
o bom pagador, entregando
a ele um cartão de crédito
mesmo que ele tenha uma
restrição, já que nós entendemos que a dívida ativa é
situacional.
Com análise de dados,
nós conseguimos ter uma
previsão melhor que os
concorrentes, entregando
um produto que ao longo
do tempo vai reduzir as taxas de juros.

consolidou, passando a ter
poucas marcas, e as lojas
viraram pontos de vendas
em supermercados. É isso
o que vai acontecer com os
bancos digitais. Trata-se de
um mercado de capital intensivo, caro, fácil de abrir
uma operação, mas difícil
de mantê-la. É preciso dinheiro para fazer a máquina
rodar.
O Brasil é um mercado
muito sedento por produtos de crédito, principalmente cartões. Crescer
nesse mercado não é tão difícil quanto crescer somente
com contas digitais. Nós temos uma lista com mais de
200 mil pessoas querendo
acesso ao nosso cartão. Isso
nos dá segurança quanto ao
caminho para crescimento
nos próximos dois anos.
A montagem de um banco digital é um processo
muito difícil, e a maioria
das pessoas não sabe disso.
Com o advento do Bank as
a Service (BaaS), parece que
é só conectar um “negocinho” ao outro que você já
tem um banco. Fazer isto
é fácil. O que é difícil é a
aquisição de clientes e o seu
engajamento.
Há uma oferta muito
grande e uma desconfiança de novos entrantes de
uma forma geral. As pes-

Como crescer no cada vez mais competitivo
mercado de bancos digitais?
O mercado de bancos
digitais é o que o mercado de paleterias mexicanas
foi há alguns anos. No começo, cada esquina tinha
uma. Depois, o mercado se

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, 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

soas têm na cabeça que um
banco é uma instituição
maligna. “Ele me prejudica”. “Ele me cobra muitas
taxas”. Com isso, você tem
que vencer as barreiras do
descrédito e da má fama
que o mercado tem. Justa
ou injusta, o mercado tem
essa fama que tem que ser
combatida.
Outra questão é ter uma
empresa que vai lidar com
algo em que o Brasil é muito bom: fraudes. O sistema
financeiro tem muitos fraudadores girando em torno
dele. Nós temos a fraude
do boleto, a fraude do Pix,
a fraude do WhatsApp etc.
O fraudador é tão criativo
que nós sempre temos que
estar um passo à frente para conseguirmos ter uma
instituição livre deles. Por
exemplo, em vez de nós
pedirmos uma selfie, nós
implementamos o liveness,
que é um vídeo que está rolando por detrás da pessoa
para garantir que ela é ela
mesmo.
Uma vez um parceiro me
disse que tinha 1 milhão de
clientes e que queria que cada
um deles tivesse uma conta
digital. Eu lhe avisei que já
seria muito se ele convertesse 10% da base, e comecei a
abrir alguns custos. Ele mudou rápido de ideia.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO
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Selic deve subir 0,5 p.p

Campo de Búzios:
recorde com 95% de
eficiência operacional

Mercado prevê que taxa de juros encerre o ano em 13,75%

E

m reunião iniciada
nesta terça-feira, o
Comitê de Política
Monetária (Copom), do Banco Central, deve divulgar a
nova taxa de juros no final da
tarde desta quarta-feira com
aumento de 0,5 ponto percentual (p.p,), de 13,25% para
13,75%. Ou seja, nenhuma
surpresa sobre o patamar, a
exemplo de outros aumentos realizados este ano pelo
Copom. O Boletim Focus,
que reúne a projeção do mercado financeiro, divulgado
na segunda-feira (1), prevê
que a Selic chegue no fim do
ano em 13,75% ao ano. Para
2023, as projeções subiram
de 10,75% para 11% ao ano.
Fabio Louzada, economista, analista CNPI e
fundador da Eu me banco,
acredita que a próxima alta
a ser anunciada ainda não
será a última que encerrará o ciclo. “Neste ano, não
devemos ter uma inflação
dentro da meta e não acho
que o BC se arriscaria a interromper o ciclo agora.
Acredito que o BC chegue
a uma taxa de pelo menos
14% neste ano. O próprio
relatório Focus divulgado
nesta semana trabalha com
a expectativa de que o juro
básico suba de 13,75% para
14% para o fim do ano, o
que é influenciado pelo cenário de deterioração da expectativa de inflação para o
ano que vem”, explica.
Para Louzada, desde que
o Copom começou a subir
juros, começamos a ver si-

nais de que a inflação aos
poucos está arrefecendo
por mais que o cenário não
esteja totalmente tranquilo. As medidas do governo
de reduzir impostos como
ICMS dos combustíveis
e energia têm impactado
nos números. “O boletim
Focus reduziu a estimativa
do IPCA 2022 pela quinta
semana seguida de 7,30%
para 7,15%. Por outro lado,
vemos as estimativas para
2023 avançando de 5,30%
para 5,33%, aumento que
pode ser influenciado pelos
efeitos das medidas do governo que devem estimular
o consumo nos próximos
meses, como o Auxílio Brasil que aumentará de R$ 400
para R$ 600”.
No Brasil, o IPCA-15,
prévia da inflação, veio em
0,13%, abaixo da taxa de
0,68% registrada em junho,
segundo o IBGE. Os dados
vieram abaixo do esperado,
o que foi positivo, segundo
Marcus Labarthe, sóciofundador da GT Capital.
“Mas sabemos que se trata
de um alívio temporário devido às decisões do governo em relação à diminuição
do imposto de ICMS diminuindo preços de gasolina
e energia, o que passa uma
sensação de melhora. Porém, não temos o problema
da inflação resolvido. Isso
deve levar o Copom a subir juros novamente nesta
semana como tentativa de
controlar a inflação”, diz.
Idean Alves, sócio e che-

fe da mesa de operações da
Ação Brasil Investimentos,
acredita que o momento pede muita prudência,
paciência, diversificação e
revisão das teses de forma
constante para saber se as
premissas que originaram
o investimento inicial continuam. “Uma alocação que
se mostrava muito acertada
no começo de 2021 pode se
mostrar defasada já no final
do mesmo ano”.
Diversificar
“O melhor caminho é diversificar e não ficar muito
direcional, tentando acertar
o time ou para onde vai o
mercado. Essa é a chave para
ter que fazer uma correção
abrupta no portfólio, a fim
de evitar perdas e prejuízos
maiores e, claro, foco no longo prazo, pois os problemas
que parecem intermináveis
agora vão se mostrar apenas
ruídos de mercado quando
olharmos pelo retrovisor o
histórico do mercado hoje”,
afirma Idean Alves.
Para quem quer aproveitar as taxas altas para investir, Idean recomenda alguns
cuidados. Um deles é com
os ativos ligados ao IPCA.
“São ativos que estão com
uma volatilidade implícita
muito elevada e quanto mais
a inflação reduzir, mais essa
volatilidade vai aumentar, o
que pode assustar muito os
investidores, acrescenta. Outro cuidado, segundo ele, deve ser com títulos pré e pós

fixados muito longos, pois
caso o investidor precise resgatar o dinheiro, só vai restar
a opção de sair com deságio
com o resgate antecipado ao
longo do caminho.
Para Ricardo Jorge, especialista em renda fixa e sócio da Quantzed, o ciclo de
alta está chegando perto do
fim. E atingindo esse ponto
de inflexão, ativos prefixados acabam ganhando valor
por conta da valorização à
medida que o afrouxamento monetário ocorra daqui
um tempo. “Difícil acertar
o exato ponto em que a taxa Selic vai parar de subir.
Vamos supor que o BC
suba 50 p.p agora e afirme
que ciclo terminou, o mercado vai reprecificar ativos
de médio e longo prazo. É
importante o investidor fazer a composição aos poucos antes de ter certeza do
ponto de inflexão porque,
se isso acontece, vamos deixar a taxa de rentabilidade
na mesa”, recomenda.
Para montar a carteira, Ricardo Jorge sugere
60% dos investimentos
em pós-fixados, 20% em
prefixados e 20% em ativos atrelados ao IPCA. E
por prazo máximo, indica
no máximo 5 a 6 anos. “Se
o investidor tem um ótimo
planejamento
financeiro, pode aplicar até 2029,
por exemplo. Como temos
uma taxa alta, se tiver bom
planejamento, pode aproveitar essa taxa alta por
mais tempo”, ressalta.

A

produção
média
mensal de 616 mil
barris de petróleo
por dia (bpd) alcançada em
junho, no Campo de Búzios,
no pré-sal da Bacia de Santos,
é o maior volume de média
mensal registrada neste campo desde o começo da sua
operação em abril de 2018.
Segundo a Petrobras, o total representa uma eficiência
operacional de 95%.
A empresa responde por
91,7% (564 mil bpd) do volume produzido, e os 8,3%
restantes (51 mil bpd) se referem a parceiros. “O resultado
foi atingido com a contribuição das quatro plataformas
em operação no campo:

P-74, P-75, P-76 e P-77”, informou a nota da Petrobras.
O planejamento da petroleira inclui a entrada em
produção, em 2023, da quinta plataforma do campo de
Búzios, que é o navio-plataforma Almirante Barroso, do
tipo sistema flutuante de produção, armazenagem e transferência de petróleo (FPSO,
na sigla em inglês).
“A unidade terá capacidade de produzir até 150 mil
bpd e processar até 6 milhões de m³ de gás. Com o
novo sistema, a perspectiva é
que o campo de Búzios atinja
a marca de 33% da produção de óleo da Petrobras, em
2026”, concluiu a Petrobras.

PL pune plano que nega
remédio garantido na Justiça

O

Projeto de Lei
1.660/22 proíbe
os planos de saúde
privados de negarem acesso
a medicamento não previsto
em lista da Agência Nacional
de Saúde (ANS), desde que
o cliente tenha adquirido direito ao remédio por via judicial. A proposta tramita na
Câmara dos Deputados e altera a Lei 9.656/98, que trata
de planos e seguros de saúde
privados. Pelo texto, o medicamento somente poderá ser
suspenso a pedido justificado
do profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente.
Segundo o autor do projeto, deputado Reginaldo
Lopes (PT-MG), a ideia é

impedir que os planos de
saúde suspendam tratamentos iniciados antes da
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que limitou, em junho deste ano,
a cobertura obrigatória dos
planos de saúde às terapias
incluídas na lista da ANS,
o chamado rol taxativo. De
acordo com a Agência Câmara de Notícias, com o entendimento do STJ, as operadoras de planos de saúde
somente são obrigadas a
cobrir aquilo que consta na
lista. A proposta que tramita em caráter conclusivo
será analisada pelas comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

8 Financeiro

Quarta-feira, 3 de agosto de 2022 l Monitor Mercantil

Aché usará recursos de
emissão de debêntures
na gestão dos negócios

A

Fitch Ratings, agência de classificação
de risco de crédito,
atribuiu o Rating Nacional
de Longo Prazo ‘AAA (bra)’
à proposta de segunda emissão de debêntures quirografárias do Aché Laboratórios
Farmacêuticos S.A. (Aché),
no montante de R$ 400 milhões, com prazo de cinco
anos. O relatório, divulgado
nesta terça-feira, destacou
que os recursos serão utilizados na gestão dos negócios da companhia, que está
sediada em São Paulo.
A emissão de debênture
é um instrumento de captação de recursos no mercado
de capitais, que as empresas
utilizam para financiar seus
projetos. A Fitch classifica
o Aché com o IDR (Issuer
Default Rating - Rating de
Inadimplência do Emissor) em Moeda Estrangeira
‘BB’, o IDR em Moeda Local ‘BBB’ e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA
(bra)’. A perspectiva dos
ratings é estável.
Os ratings refletem a natureza defensiva da indústria farmacêutica, que apresenta pouca volatilidade de
fluxos de caixa, e a destacada posição do Aché no
segmento de medicamentos
com prescrição.
“A classificação incorpora o baixo risco do
portfólio de produtos da
empresa, que não tem
exposição relevante a patentes e licenças, e o comprometimento da companhia com uma estrutura
de capital desalavancada,
ao mesmo tempo em que
gerencia seus planos de
crescimento com uma resiliente geração de fluxo
de caixa livre (FCF) antes
do pagamento de dividendos”, justifica a Fitch.
O relatório acentuou que
o setor farmacêutico tem
positivos fundamentos de
longo prazo, dado o envelhecimento da população
mundial e seu maior acesso
a sistemas de saúde. “O setor apresenta desempenho
consistentemente positivo
e superior ao da economia
em geral. Nos últimos quatro anos, o mercado farmacêutico brasileiro reportou
crescimento médio anual
de 12%, acima do Produto
Interno Bruto (PIB), evidenciando a resiliência da
demanda mesmo em cenários macroeconômicos adversos”.
A agência prevê que a
maior incidência de doenças crônicas e os constantes
investimentos em inovação
para tratamentos especializados devem continuar
impulsionando o consumo
de medicamentos nos próximos anos. A Fitch acredita que a longo prazo, o

aumento da concorrência e
a quebra de patentes podem
gerar alguma pressão nos
preços, como ocorre atualmente com os medicamentos genéricos.
O Aché é o quinto maior
laboratório em vendas para o
varejo farmacêutico do Brasil (com base em dezembro
de 2021) e conta com uma
das maiores forças de vendas do mercado local, o que
lhe confere vantagens competitivas frente a seus pares
internacionais e permite amplo alcance da comunidade
médica, o que é crucial para a
demanda por medicamentos
de prescrição.
Segundo a agência, o fluxo de caixa operacional do
Aché não está exposto a
renovações de licenças ou
a expirações de patentes.
Como outras farmacêuticas
de mercados emergentes, a
empresa dispõe de um pipeline de projetos de pesquisa
e desenvolvimento (P&D)
mais restrito do que o de
seus concorrentes internacionais, além de uma carteira de produtos patenteados
mais fraca.
Do lado positivo, a exposição a acordos de licenciamento é baixa, equivalente a
menos de 8% da receita. “A
capacidade de manutenção
de um sustentável volume
de lançamentos a cada ano e
de aumento da participação
de novos produtos no portfólio são fatores-chave para preservar a qualidade de
crédito e o posicionamento
competitivo do Aché dentro da indústria”.
Concorrência
O relatório acentua que
a competição com as farmacêuticas locais continua
forte, pois estas têm adquirido marcas de multinacionais, expandindo o alcance
de seus produtos em diversos segmentos e classes
terapêuticas com agressivas
condições comerciais. A
Fitch projeta aumento da
margem de Ebtida do Aché
para patamares próximos a
28% em 2022, acima dos
26% realizados em 2021,
e em linha com a média
de 28% de 2015 a 2021. A
empresa tem sido bem-sucedida em aumentar o volume de produtos vendidos
para manter sua posição
no segmento de prescrição
e ampliar sua presença em
outros segmentos, como
genéricos, MIP e cuidados
especiais.
A Fitch projeta Ebitda de
R$989 milhões e CFFO de
R$ 826 milhões em 2022,
seguidos por R$ 1,2 bilhão
e R$ 1 bilhão, respectivamente, em 2023, com tendência de crescimento nos
anos seguintes.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ/ME 72.372.998/0001-66 - NIRE 33.3.0015821-9
(Companhia Fechada)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022
No dia 29 de junho de 2022, às 09:00 horas, foi realizada a Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia Portuária Baía de Sepetiba - CPBS
(“Companhia”) de forma digital, e aprovou a alteração do endereço da sede
social da Companhia de Praia de Botafogo, nº 186, sala 701, Botafogo,
CEP 22.250-145, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
para Praia de Botafogo, nº 186, sala 1801, Botafogo, CEP 22.250-145, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O ato foi registrado
na JUCERJA, sob nº 00005001938 em 19/07/2022 e sua versão na íntegra
está disponível no site: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

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 conjunto, “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. (“Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), ambas as séries emitidas nos termos 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.”, celebrada em 20 de agosto de 2020, entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditada em 17 de setembro de 2020 (“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamente) 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 distância 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) consentimento prévio para ajuste na definição de EBITDA (conforme definido na Cláusula 7.2.1 da Escritura de Emissão) para fins de apuração do Índice Financeiro (conforme definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão),
nos termos descritos na proposta da Administração, disponível nas respectivas páginas do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br),
da Companhia (https://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://www.gov.br/cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); (b)
consentimento prévio para perdão temporário (waiver) para a não caracterização 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 Debenturistas, equivalente a 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) flat, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, que será devido a cada trimestre em que o
Índice Financeiro seja superior a 4,50x (quatro inteiros e cinquenta centésimos), mas inferior ao Índice Financeiro máximo aprovado; e (c) consentimento prévio para realização de qualquer uma das seguintes operações, e
independentemente de quais sejam as contrapartes da Companhia na referida operação: (1) cisão da Companhia, em que a parcela cindida contenha
exclusivamente Ativos de Carvão; (2) cisão da Companhia, em que a parcela cindida contenha exclusivamente participações societárias em sociedades 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 capital 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 Societária 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 Companhia, 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 consonância com as matérias acima. Informações Gerais: Os Debenturistas interessados 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 detalhado abaixo. Nos termos do artigo 71 da Resolução CVM 81, além da participação 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 distância, conforme modelo disponibilizado pela Companhia no seu website
https://ri.eneva.com.br e atendidos os requisitos apontados no referido modelo (sendo admitida a assinatura digital), o qual deverá ser enviado à Companhia 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 instrução de voto os Debenturistas deverão encaminhar à Companhia e ao Agente Fiduciário (i) cópia do documento de identidade do debenturista, representante 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, expedido 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 poderes 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 competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial competente, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de
eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o Debenturista pessoa jurídica, sendo admitida a assinatura
digital. Com relação aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na AGD caberá à instituição administradora ou gestora, observado o
disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos 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 objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo 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 Debenturista 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 Companhia reitera aos Senhores Debenturistas que não haverá a possibilidade de
comparecer fisicamente à AGD, uma vez que essa será realizada exclusivamente 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 indicados. Após 10 (dez) minutos do início da AGD, não será possível o ingresso 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 deverão 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 responsabilizará 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 início da AGD, conforme art. 72, § 2º, da Resolução CVM 81. Os Debenturistas 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 através 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 respectivas páginas do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.
com.br/), da Companhia (https://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial 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.

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 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO
PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA ENEVA S.A.
Ficam convocados os senhores titulares das debêntures em circulação (em
conjunto, “Debenturistas”) da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para
distribuição pública com esforços restritos, da Eneva S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), emitidas nos termos da “Escritura Particular da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição
Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.”, celebrada em 25 de junho de
2020, entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditada em 26 de junho de 2020 e em 3 de julho de
2020 (“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamente) para se
reunirem em segunda convocação, no dia 12 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 à distância 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 10.4.3. da Escritura
de Emissão, pedido da Companhia, aos Debenturistas, para: (a) consentimento prévio para ajuste na definição de EBITDA (conforme definido na Cláusula
7.2.1 da Escritura de Emissão) para fins de apuração do Índice Financeiro
(conforme definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão), nos
termos descritos na proposta da Administração, disponível nas respectivas
páginas do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br), da
Companhia (https://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://www.gov.br/cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); (b) consentimento prévio para perdão temporário (waiver) para a não caracterização 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 Debenturistas, equivalente a 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) flat,
incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, que será devido a cada trimestre em que o Índice Financeiro seja superior a 4,50x (quatro inteiros e cinquenta centésimos),
mas inferior ao Índice Financeiro máximo aprovado; e (c) consentimento
prévio para realização de qualquer uma das seguintes operações, e independentemente de quais sejam as contrapartes da Companhia na referida
operação: (1) cisão da Companhia, em que a parcela cindida contenha exclusivamente Ativos de Carvão; (2) cisão da Companhia, em que a parcela
cindida contenha exclusivamente participações societárias em sociedades
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 capital 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 Societária 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 Companhia, 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
consonância com as matérias acima. Informações Gerais: Os Debenturistas
interessados 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.quintaemissao@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 detalhado abaixo. Nos termos do artigo 71 da Resolução CVM 81, além da participação 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 distância, conforme modelo disponibilizado pela Companhia no seu website
https://ri.eneva.com.br e atendidos os requisitos apontados no referido modelo (sendo admitida a assinatura digital), o qual deverá ser enviado à Companhia e ao Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos assembleia.
quintaemissao@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 instrução de voto os Debenturistas deverão encaminhar à Companhia e ao Agente Fiduciário (i) cópia do documento de identidade do debenturista, representante 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, expedido 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 poderes 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 competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial competente, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de
eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o Debenturista pessoa jurídica, sendo admitida a assinatura
digital. Com relação aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na AGD caberá à instituição administradora ou gestora, observado o
disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos 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 objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo 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 Debenturista 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.quintaemissao@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 Companhia reitera aos Senhores Debenturistas que não haverá a possibilidade de
comparecer fisicamente à AGD, uma vez que essa será realizada exclusivamente 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 indicados. Após 10 (dez) minutos do início da AGD, não será possível o ingresso 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 deverão 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 responsabilizará 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 início
da AGD, conforme art. 72, § 2º, da Resolução CVM 81. Os Debenturistas
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 através 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 respectivas páginas do
Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br/), da Companhia
(https://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial 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, 3 de agosto de 2022.
Marcelo Habibe - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

