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China rebate 
declaração  
do G7 sobre 
Taiwan

O conselheiro de Estado chinês 
e ministro das Relações Exterio-
res, Wang Yi, refutou, nesta quin-
ta-feira, declaração relacionada a 
Taiwan feita pelos ministros das 
Relações Exteriores do Grupo 
dos Sete (G7) no dia anterior.

“Os meandros da atual tensão 
sobre o Estreito de Taiwan são 
claros como cristal, assim como os 
acertos e erros. Foram os Estados 
Unidos que começaram o proble-
ma, criaram a crise e aumentaram 
continuamente as tensões”, disse 
Wang à margem de reuniões de mi-
nistros das Relações Exteriores so-
bre cooperação no Leste Asiático.

Os ministros das Relações Ex-
teriores do G7 (grupo que reúne 
Canadá, França, Alemanha, Itá-
lia, Japão, Reino Unido, Estados 
Unidos, além da União Europeia) 
divulgou nota afirmando estarem 
preocupados “com as recentes 
e anunciadas ações ameaçadoras 
da República Popular da China 
(RPC), particularmente exercícios 
de tiro real e coerção econômica, 
que correm o risco de uma escala-
da desnecessária”.

“A provocação flagrante dos 
Estados Unidos abriu um prece-
dente. Se não for corrigida e com-
batida, o princípio da não inge-
rência nos assuntos internos ainda 
existirá? A lei internacional ainda 
será mantida? Como salvaguar-
dar a paz regional?”, questionou 
Wang Yi. Ele disse que a sobera-
nia e a independência da China e 
de outros países foram conquista-
das por meio de batalhas sangren-
tas travadas pelo povo e nunca de-
vem ser violadas novamente. 

Selic elevada pressiona 
preços dos alimentos
‘Dose exagerada para sintomas errados’

O presidente da Federa-
ção da Agricultura e 
Pecuária do Estado de 

São Paulo (Faesp), Fábio de Salles 
Meirelles, alerta que a nova ele-
vação da Selic para um patamar 
anual de 13,75%, conforme deli-
berou o Copom na quarta-feira, 
significa pressão adicional sobre 
os preços dos alimentos, que já 
vêm sofrendo aumentos no Bra-
sil e no mundo.

“Trata-se de um remédio forte 
e inócuo para tratar o agravamen-
to do IPCA, cujas causas são o en-

carecimento dos insumos, energia 
e petróleo e retenção de estoques 
em vários países, num cenário ain-
da impactado pela pandemia e pe-
la guerra entre Rússia e Ucrânia”, 
analisa o dirigente.

Meirelles acentua que a inflação 
brasileira, assim como ocorre no 
mundo, não é um fenômeno de 
demanda, contra o qual, afirma, 
juros altos são eficazes, mas, sim, 
de oferta. “Para esta segunda cau-
sa, não adianta ficar aumentando 
a Selic. O Brasil está dando dose 
exagerada de um remédio tóxico 

para sintomas errados”, pondera.
Segundo ele, além disso, o au-

mento dos juros trava a economia 
e atinge de modo direto o agrone-
gócio, que precisa de taxas meno-
res para o financiamento da safra 
e da atividade pecuária. Meirelles 
frisa que as linhas especiais de cré-
dito do Plano Safra, embora sejam 
crescentes, são insuficientes para 
atender todos os produtores. “Pois 
bem, com a Selic batendo em 14% 
ao ano, fica muito difícil, ou até 
impossível, contratar operações de 
crédito”, conclui. Página 7

Consignado pode chegar a 40%
da remuneração de servidores
‘Claro favorecimento às instituições financeiras’

O Governo Federal edi-
tou medida provisória 
que aumenta, para 40% 

da remuneração mensal, o percen-
tual máximo para a contratação 
de empréstimos consignados por 
servidores públicos federais. A 
MP 1.132 foi publicada no Diário 
Oficial da União desta quinta-feira. 
Uma parcela de 5% fica reservada 
exclusivamente para amortização 
de despesas de cartão de crédito”, 
informa a Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República.

O acesso a esse crédito, no en-
tanto, pode representar risco, caso 
não seja feito com responsabili-
dade. O alerta é do membro do 
Conselho Regional de Economia 
do Distrito Federal e professor da 

Universidade de Brasília (UnB) 
Newton Marques.

“No caso específico dos ser-
vidores públicos, o risco é gran-
de porque o crédito pode ser 
entendido como dinheiro extra 
para complementar uma renda 
que está defasada há anos. Em 
um cenário onde o custo de vida 
está cada vez mais alto, é arrisca-
do comprometer um percentu-
al tão alto de salários que ainda 
não foram depositados”, diz o 
professor.

Ele, no entanto, diz que nos 
casos em que os servidores este-
jam endividados com cartão de 
crédito ou no cheque especial o 
empréstimo consignado pode ser 
uma alternativa de “substituir dí-

vidas a juros extremamente altos 
por dívidas a juros altos”.

O Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor (Idec), em 
nota, disse ver essa aprovação 
como um retrocesso na luta 
contra o superendividamento da 
população, principalmente entre 
os mais pobres. “Para tentar evi-
tar isso, é preciso que os bancos 
públicos sejam os únicos res-
ponsáveis por oferecer esse tipo 
de crédito.”

De acordo com a coordenadora 
do Programa de Serviços Finan-
ceiros do Idec, Ione Amorim, o 
decreto é um claro favorecimento 
às instituições financeiras em de-
trimento das famílias em situação 
de pobreza.

BC inglês  
adota maior  
alta dos juros 
desde 1995

O Bank of  England (BoE, o 
Banco Central britânico) ado-
tou o maior aumento da taxa de 
juros em 27 anos nesta quinta-
-feira, apesar de alertar que uma 
longa recessão está a caminho, 
conforme corre para amortecer 
uma inflação projetada em mais 
de 13%.

A decisão do Comitê de Polí-
tica Monetária do BoE foi toma-
da por 8 votos a 1. O aumento 
na taxa de juros foi de 0,5 ponto 
percentual, para 1,75% – nível 
mais alto desde o final de 2008.

O BC inglês já havia alertado 
que o País enfrentará recessão, 
com uma queda de até 2,1% 
na produção, semelhante a um 
tombo registrado na década de 
1990, mas muito menor do que 
o impacto da Covid-19 e da 
crise financeira global de 2008 
e 2009.

Dívidas das 
famílias dos 
EUA passam  
de US$ 16 tri

Relatório do Federal Reser-
ve divulgado esta semana mos-
trou que a dívida das famílias 
nos Estados Unidos subiu para 
US$ 16,15 trilhões no segundo 
trimestre deste ano, aumento de 
US$ 312 bilhões (+2%) sobre o 
trimestre anterior. É a primeira 
vez que o débito passa da marca 
de US$ 16 trilhões.

O aumento foi impulsionado 
principalmente por um salto de 
US$ 207 bilhões nos saldos de hi-
potecas (alta de 1,9% sobre o pri-
meiro trimestre de 2022 e de 9,1% 
sobre o ano passado). A dívida 
hipotecária subiu para US$ 11,39 
trilhões no final de junho.

Débitos com cartão de crédito 
tiveram aumento de 13% sobre 
2021; dívidas de empréstimos pa-
ra automóveis também subiram.

Apesar de pouco ter variado 
no segundo trimestre, a dívida de 
empréstimos estudantis chama 
atenção pelo valor: US$ 1,59 tri-
lhão, quase 10% dos débitos das 
famílias.

As taxas gerais de inadimplên-
cia para todos os tipos de dívida 
aumentaram modestamente, es-
pecialmente nas regiões de baixa 
renda.

Rahel Patrasso/Xinhua
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Respeitar a vontade do povo e a tendência dos tempos
Por Tian Min

Apesar das repetidas 
advertências da Chi-
na, Nancy Pelosi, 

presidente da Câmara dos 
Deputados dos EUA, fez 
uma visita a Taiwan. O ato 
viola seriamente o princípio 
de Uma só China e as dispo-
sições dos três comunicados 
conjuntos sino-estaduniden-
ses, abala gravemente a base 
política das relações China–
EUA, infringe a soberania 
e a integridade territorial da 
China e mina a paz e a estabi-
lidade no Estreito de Taiwan. 
Em vista disso, a parte chine-
sa manifesta veemente obje-
ção e severa condenação.

Existe no mundo apenas 
uma China, da qual Taiwan é 
parte inseparável. O Gover-
no da República Popular da 
China é o único governo le-
gítimo que representa o país. 

A Resolução 2758 da Assem-
bleia Geral da ONU analisou 
com clareza todo o histórico 
da questão de Taiwan e dei-
xou explícito o fato e o status 
quo de que os dois lados do 
Estreito de Taiwan perten-
cem à mesma China.

O princípio de Uma só 
China é consenso na comu-
nidade internacional, uma 
norma reconhecida nos rela-
cionamentos internacionais, 
assim como uma premissa 
fundamental para as rela-
ções diplomáticas da China 
com 181 países, incluindo os 
EUA.

Em 1979, no comunicado 
para o estabelecimento das 
relações diplomáticas com a 
China, Washington reconhe-
ce explicitamente que o Go-
verno da República Popular 
da China é o único governo 
legítimo que representa o pa-
ís e promete manter apenas 
relações culturais, comerciais 

e outras não-oficiais com 
Taiwan.

O princípio de Uma só 
China é o cerne dos interes-
ses centrais da China e uma 
linha vermelha e uma linha 
de fundo que não devem ser 
cruzadas. Esse princípio de-
ve ser respeitado e qualquer 
contato oficial deveria ter si-
do evitado por Nancy Pelosi, 
na qualidade de presidente 
da Câmara e figura política 
nº 3 dos EUA. Uma visita 
dela a Taiwan, sob qualquer 
circunstância e em qualquer 
momento durante seu man-
dato, constitui uma grave vio-
lação do princípio de Uma só 
China reconhecido por Wa-
shington, uma grande provo-
cação política ao intensificar 
contatos oficiais e relações 
substanciais dos EUA com a 
Ilha e uma conivência com as 
forças secessionistas da “in-
dependência de Taiwan”.

A nova rodada de tensões 

e desafios severos no Estrei-
to de Taiwan deve-se, funda-
mentalmente, às contínuas 
provocações feitas pelas au-
toridades da Ilha e dos EUA, 
na tentativa de mudar o sta-
tus quo. As autoridades do 
Partido Democrático Pro-
gressista de Taiwan sempre 
buscam apoio dos EUA para 
sua agenda independentista, 
recusam-se a reconhecer o 
Consenso de 1992, que in-
corpora o princípio de Uma 
só China, e fazem de tudo 
para viabilizar uma “dessi-
nicização” e uma “indepen-
dência progressiva”. Além 
disso, conspiram com forças 
externas para engajar-se em 
atividades secessionistas na 
arena internacional.

A parte estadunidense, por 
sua vez, tenta usar Taiwan 
para conter a China, trai os 
compromissos assumidos e 
vem distorcendo, obscure-
cendo e esvaziando o princí-

pio de Uma só China. Além 
disso, dissemina a teoria do 
“status indeterminado de 
Taiwan” e encoraja as ativida-
des separatistas em busca da 
‘independência de Taiwan”. 
Diante disso, a China não fi-
cará de braços cruzados, mas 
tomará medidas necessárias e 
justificadas para defender sua 
soberania nacional e integri-
dade territorial.

A China é um grande país 
com uma história de mais de 
5 milênios e uma população 
de 1,4 bilhão de pessoas. Tan-
to o governo como o povo 
chinês mantêm uma postura 
coesa e clara sobre a questão 
de Taiwan. A proteção da so-
berania e da integridade ter-
ritorial é um firme compro-
misso de todos os chineses 
e concretizar a reunificação 
completa da pátria, sua aspi-
ração comum e responsabili-
dade sagrada. A vontade do 
povo não pode ser desafiada, 

e a tendência dos tempos não 
será revertida.

Nenhum país, nenhuma 
força nem ninguém deve 
subestimar a determinação, 
a vontade e a capacidade do 
governo e do povo chinês na 
defesa da soberania e da inte-
gridade territorial e seu com-
promisso com a reunificação 
e a revitalização da nação. Te-
mos toda a confiança de que 
o Brasil e toda a comunidade 
internacional observarão o 
princípio de Uma só China, 
apoiarão a China na questão 
de Taiwan e nos demais as-
suntos que envolvam os inte-
resses centrais do país e da-
rão seu respaldo aos esforços 
da China para salvaguardar a 
soberania nacional e a inte-
gridade territorial.

Tian Min é cônsul-geral da China no 
Rio de Janeiro.

Faltam dois meses para a festa da democracia
Por Paulo Alonso

Faltam agora menos 
de dois meses para que 
156.454.011 eleitores aptos a 
votarem no Brasil, segundo 
o TSE, se dirijam às cabines 
e, nas urnas eletrônicas, di-
gitem os números dos seus 
candidatos à Presidência da 
República, ao Senado Fede-
ral, à Câmara dos Deputados 
e às Assembleias Legislativas 
estaduais.

Desse total de eleitores, 
8,3% são da Região Norte; 
27,11%, da Região Nordeste; 
7,38%, da Região Centro-
-Oeste; 42,64%, da Região 
Sudeste; e 14,42%, da Região 
Sul. Em relação ao gênero, 
82.273.164 são mulheres; e 
74.044.065, homens. Na fai-
xa etária, de 16 a 24 anos, são 
13,74 dos eleitores; de 25 a 
44 anos, 40,72%; de 45 a 69 
anos, 36,3%; e 70 a 100 anos, 
9,52%.

Para os jovens de 16 a 
17 anos, o acréscimo foi de 
51,13% em relação às elei-
ções de 2018. Ainda segundo 
o TSE, 1.271.381 de eleitores 
declararam algum tipo de de-
ficiência ou mobilidade redu-
zida. E 37.646 pessoas fazem 
uso do nome social, em um 
aumento de 373% em rela-
ção às eleições de 2018.

Ainda que a campanha 
oficialmente só possa ser de-
flagrada com os números dos 
que vão postular ser eleitos 
no dia 16 de agosto, de acor-
do com a legislação eleitoral, 
a movimentação é grande em 

todo o país. As convenções 
nacionais e estaduais já foram 
realizadas e as candidaturas já 
estão devidamente homolo-
gadas.

Para verificar o ânimo dos 
eleitores pelo Brasil afora, 
cinco institutos de pesqui-
sa promoveram ações pelos 
quatro cantos do país: o Da-
taFolha, em 28 de julho; o 
BTG/FSB, em 25 de julho; 
o Exame/Ideia, em 21 de ju-
lho; o XP/Ipespe, em 25 de 
julho; e o Poder/Folha, em 
20 de julho.

As pesquisas eleitorais, na 
realidade, funcionam como 
um indicador para mostrar o 
clima das eleições, as tendên-
cias e o momento no qual fo-
ram realizadas.

A última pesquisa eleitoral 
Datafolha mostrou estabili-
dade na corrida presidencial. 
E de acordo com ela, a dis-
tância entre Lula (PT) e Bol-
sonaro (PL) é de 18 pontos 
percentuais, Lula (PT): 47%; 
Bolsonaro (PL): 29%; Ciro 
(PDT): 8%; Simone Tebet 
(MDB): 2%; B/N: 6% e NS/
NR: 3%. O levantamento 
mostra que as intenções de 
voto no ex-presidente Lula 
não são muito diferentes da 
última pesquisa; já o atual 
presidente oscilou para 29%. 
A margem de erro do levan-
tamento da pesquisa, realiza-
da nesta quarta (27) e quinta 
(28), é de 2 pontos percentu-
ais.

Bolsonaro subiu três pon-
tos percentuais na pesquisa, 
e teve uma oscilação na mar-

gem de erro, além de obter 
uma melhora no eleitorado 
feminino de seis pontos per-
centuais. Perde agora de Lula 
por 46% a 27%.

Já Lula subiu quatro pon-
tos entre os homens, dentro 
da margem de erro de três 
pontos, passou de 48% a 
32%. Bolsonaro perdeu vo-
tos no segmento.

Entre os evangélicos, Bol-
sonaro tem 43%, anterior-
mente com 40%, e o ex-pre-
sidente tem 33%, antes tinha 
35%. O Datafolha ouviu cer-
ca de 2.566 eleitores em 183 
cidades, foi realizada nos dias 
27, e 28 deste mês.

Segundo o BTG/FSB, a 
distância entre Lula e Bol-
sonaro passou de 9 para 13 
pontos percentuais. Bolso-
naro teria oscilado negativa-
mente dentro da margem de 
erro. Já o ex-presidente Lula 
conseguiu crescer além dos 2 
pontos percentuais de mar-
gem. Lula (PT): 44%; Bolso-
naro (PL): 31%; Ciro (PDT): 
9%; Simone Tebet (MDB): 
2%; B/N: 2%; e NS/NR: 
3%.

De acordo com a pesquisa 
eleitoral anterior do BTG/
FSB, divulgada no dia 11 de 
julho, a distância entre Lula 
e Bolsonaro era de 9 pontos 
percentuais. Hoje, a distân-
cia é de 13 pontos. Bolsona-
ro teve uma queda de 32% 
para 31%, ainda dentro da 
margem de erro de 2 pontos 
percentuais que é utilizada 
nesta pesquisa eleitoral, e Lu-
la cresceu fora da margem de 

erro. O petista tinha 41% no 
começo do mês e agora tem 
44% das intenções de voto.

Em terceiro lugar perma-
nece o candidato Ciro Go-
mes (PDT), com 9%, mesma 
pontuação da última pesquisa 
eleitoral FSB/BTG. Já Simo-
ne Tebet (MDB) figura com 
2%, mesma pontuação de 
André Janones (Avante). Por 
fim, Pablo Marçal (PROS) 
atingiu 1% das intenções de 
voto.

A pesquisa eleitoral Exa-
me/Ideia também mostrou 
Lula e Bolsonaro oscilando 
dentro da margem de erro. 
De acordo com esse levan-
tamento, a diferença entre 
os dois principais candidatos 
cresceu de 9 para 11 pontos 
percentuais.

A Exame/Ideia mostrou 
uma maior intenção de vo-
to para a senadora Simone 
Tebet, que alcançou 4% dos 
votos totais. Lula (PT): 44%; 
Bolsonaro (PL): 33%; Ciro 
(PDT): 8%; Simone Tebet 
(MDB): 4%; B/N: 4%; e NS/
NR: 3%. Essa nova pesquisa 
eleitoral nacional Exame/
Ideia, mostra o ex-presiden-
te Lula (PT) na liderança na 
corrida para a Presidência da 
República. A diferença entre 
ele e o presidente Bolsonaro 
(PL), dois principais concor-
rentes, é de 11 pontos per-
centuais. Em junho, segundo 
a mesma pesquisa eleitoral, 
a diferença era de 9 pontos. 
Lula apareceu na frente com 
44% das intenções de voto, 
contra 33% de Bolsonaro.

Em comparação com o 
último levantamento, feito 
em junho, os números osci-
laram dentro da margem de 
erro. Apesar disso, segundo 
a pesquisa eleitoral, o presi-
dente Bolsonaro apresentou 
uma queda maior. O chefe 
do executivo teve uma queda 
de 36% para 33%, ainda as-
sim oscilando dentro da mar-
gem de erro.

Ciro Gomes (PDT), apa-
receu no terceiro lugar com 
8%. Simone Tebet (MDB) fi-
gura em seguida com 4%. Por 
fim, André Janones (Avante) 
fez 2%. Os demais candida-
tos apresentados pontuaram 
1% ou ficaram abaixo deste 
número. Os que pretendem 
votar branco e nulo são 4%, 
e 3% não sabem.

A última pesquisa eleitoral 
XP/Ipespe também mostrou 
estabilidade na corrida pela 
presidência da República. A 
distância entre os dois per-
maneceu dentro da margem 
de erro de 2,2 pontos per-
centuais em relação a outras 
pesquisas do instituto.

Segundo a pesquisa en-
comendada pela XP Inves-
timentos e realizada pelo 
instituto Ipespe, o ex-presi-
dente Lula (PT) lidera a cor-
rida com 44% das intenções 
de voto. Ele é seguido por 
Bolsonaro (PL), que alcan-
çou os 35% dos votos totais.

De acordo com a mesma 
pesquisa eleitoral, em junho, 
Lula vencia por 45% a 34%, 
distância que na atual se man-
tém dentro da margem de er-

ro de 2,2 pontos percentuais 
adotada pela pesquisa. Ciro 
Gomes (PDT), em terceiro 
lugar, mantém 9% das inten-
ções. Simone Tebet (MDB) 
cresce na margem de erro e 
atinge 4%. André Janones 
(Avante) alcançou os 2%. 
Pablo Marçal (PROS) e Fe-
lipe D’Ávila (Novo) ficaram 
com 1% das intenções de vo-
to. Brancos e nulos são 4%, 
e 2% dos entrevistados não 
sabem ou não responderam.

O PoderData mostrou 
uma menor distância entre 
Lula e Bolsonaro. O levan-
tamento apontou 6 pontos 
percentuais separando os 
dois principais candidatos. 
Lula (PT): 43%; Bolsonaro 
(PL): 37%; Ciro (PDT): 6%; 
Simone Tebet (MDB): 3%; 
B/N: 4%; e NS/NR: 4%. Se-
gundo a pesquisa PoderData, 
a diferença entre Luís Inácio 
Lula da Silva (PT) e Jair Bol-
sonaro (PL) está entre 6 pon-
tos. Essa é a menor distância 
entre os dois candidatos des-
de abril de 2022, período em 
que os efeitos da inflação e 
do preço dos combustíveis 
começaram a ser mais senti-
dos.

E assim caminhamos para 
o dia 2 de outubro, quando 
os brasileiros, com respon-
sabilidade e sempre atentos 
às plataformas eleitorais dos 
candidatos, deverão votar 
com consciência e sabedoria, 
sufragando seus votos nas 
urnas eletrônicas.

Paulo Alonso é jornalista.
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Francês no funk

Radicado no Rio desde 2002, o fotografo francês 
Vincent Rosenblatt acaba de lançar um livro de fotos 

sobre o funk. São 200 páginas que mostram os bailes or-
ganizados na cidade. Rio Baile Funk traz cenários e perso-
nagens nos últimos 17 anos.

Um britânico  
apaixonado pelo Rio

O novo cônsul-geral da Grã-Bretanha, no Rio de 
Janeiro, Anjoum Noorani, tem mostrado um apreço pelo 
Rio e pelas relações bilaterais desde que assumiu o posto. 
Postou uma linda foto do por do sol carioca, com a infor-
mação de que é a cidade mais linda do mundo.

Arte no Rio

O fotógrafo niteroiense – cujas fotos estão em vários 
países – Davy Alexandrisky participa, no Parque das 
Ruínas, em Santa Teresa, do Arte de Portas Abertas 2022, 
neste final de semana.

Ucam inovando

Pedro Guitton, novo coordenador de Administração 
e Ciências Contábeis do campus Ipanema da Candido 
Mendes inova não só no formato de suas aulas, como 
nos projetos que tem lançado. Um deles é o Data 1, com 
dados de negócios da grande Ipanema.

Alta gastronomia  
em Miguel Pereira

O sofisticado Costa Del Mar, um hotel boutique em 
Miguel Pereira, acaba de incluir no menu de seu restau-
rante uma fondue dos Deuses. Merece uma visita dos que 
gostam de comida suíça, num momento em que o prato é 
pouco oferecido...

Nomeação para o TSE

O Brasil perderá muito se a advogada Vera Lucia San-
tana, primeira mulher negra a integrar a lista tríplice do 
TSE, não for indicada.

Falta de ideologia

Está cada vez mais patente na escolha de legendas pelos 
candidatos a total falta de ideologia. Optam pelo partido 
que lhes dá maiores possibilidades de vencer.

Bolsa saco de lixo

A espanhola Balenciaga acaba de lançar uma bolsa, que 
se assemelha a um saco de lixo, em três cores por quase 
R$ 10 mil. Pasmem, mas as vendas vão de vento em popa.

Frase da semana

“Não é bom para a democracia semear dúvidas sobre 
a legitimidade do processo eleitoral, e menos ainda por 
parte do presidente.” Julio Maria Sanguinetti, ex-presidente 
do Uruguai.

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421

Edital de 2ª Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 81, de 
29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 81”) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas da Viver 
Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 09:00 horas, na sede da Com-
panhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
1.461, Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921 
(“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 14 de julho de 2022, para 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Alteração do limite do capital 
social autorizado da Companhia previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social; e (ii) Consolidação e rati-
ficação do Estatuto Social da Companhia. Documentos e informações à disposição dos acionistas: 
Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive o Manual dos 
Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viver.com.br), bem como nos websites da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br),
conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Resolução CVM 81. Participação dos acionis-
tas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Compa-
nhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orien-
tações detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual dos Acionistas. Para participar 
na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos seguintes documentos:  
(i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela 
instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na forma do 
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do represen-
tante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e 
(iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação 
do acionista. Apresentação dos documentos para participação na AGE: Para fins de melhor organi-
zação da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos documentos relacionados acima 
na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 1.461, Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, 
CEP 01452-921, aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores e Diretor Presidente, Sr. Ricardo 
Piccinini da Carvalhinha, no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedên-
cia mínima de 48 (quarenta e oito) horas a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 
05 de agosto de 2022. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Poupança: retirada líquida  
recorde de R$ 63,15 bi até julho
Rendimento de 6,2% ao ano para inflação de 11,39%

Em um cenário de 
alta da inflação e 
do endividamen-

to, combinado com ren-
dimentos mais baixos por 
causa dos aumentos da taxa 
Selic (juros básicos da eco-
nomia), que tornam outras 
aplicações de renda fixa 
mais atraentes, a aplicação 
financeira mais tradicional 
dos brasileiros continua a 
enfrentar a fuga de recursos. 
Também está contribuindo 
para essa fuga o fato de a 
caderneta render por ano  
6,2% para uma inflação de 
11,39%, segundo o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor-15 (IPCA-15). 

Em julho, os brasileiros 
sacaram R$ 12,66 bilhões 
a mais do que depositaram 
na caderneta de poupança, 
informou nesta quinta-feira 
o Banco Central (BC). Essa 
foi a maior retirada líquida 
(saques menos depósitos) 

registrada para meses de ju-
lho desde o início da série 
histórica, em 1995.

Com o desempenho de 
julho, a poupança acumu-
la retirada líquida de R$ 
63,15 bilhões nos sete pri-
meiros meses do ano. Essa 
é a maior retirada acumula-
da para o período desde o 
início da série histórica, em 
1995.

Em 2022, a caderneta 
registrou captação líquida 
(mais depósitos que saques) 
apenas em abril, quando o 
fluxo ficou positivo em R$ 
3,51 bilhões. Nos demais 
meses, as retiradas supera-
ram os depósitos.

Em 2020, a poupança 
registrou captação líquida 
(depósitos menos saques) 
recorde de R$ 166,31 bi-
lhões. Contribuiu para o 
resultado a instabilidade no 
mercado de títulos públicos 
no início da pandemia de 

Covid-19 e o pagamento do 
auxílio emergencial, que foi 
depositado em contas pou-
pança digitais da Caixa Eco-
nômica Federal.

No ano passado, a pou-
pança registrou retirada lí-
quida de R$ 35,5 bilhões. 
A aplicação foi pressionada 
pelo fim do auxílio emer-
gencial, pelos rendimentos 
baixos e pelo endividamen-
to maior dos brasileiros. A 
retirada líquida – diferença 
entre saques e depósitos – 
só não foi maior que a re-
gistrada em 2015 (R$ 53,57 
bilhões) e em 2016 (R$ 40,7 
bilhões). Naqueles anos, a 
forte crise econômica levou 
os brasileiros a sacarem re-
cursos da aplicação.

Rendimento

Até recentemente, a pou-
pança rendia 70% da Taxa 
Selic (juros básicos da eco-

nomia). Desde dezembro 
do ano passado, a aplicação 
passou a render o equiva-
lente à taxa referencial (TR) 
mais 6,17% ao ano, porque 
a Selic voltou a ficar acima 
de 8,5% ao ano. Atualmen-
te, os juros básicos estão em 
13,75% ao ano. O aumen-
to dos juros, no entanto, 
foi insuficiente para fazer a 
poupança render mais que a 
inflação, provocando a fuga 
de alguns investidores.

Nos 12 meses termina-
dos em julho, a aplicação 
rendeu 6,2%, segundo o 
Banco Central. No mesmo 
período, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor-15 (IPCA-15), que 
funciona como prévia da 
inflação oficial, atingiu 
11,39%. O IPCA cheio de 
julho será divulgado no 
próximo dia 9 pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Cartel envolvendo Belo Monte afetou a concorrência

Seis anos depois do 
início das investiga-
ções, a Superinten-

dência-Geral do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (SG/Cade) re-
comendou ao tribunal da 
autarquia a condenação 
das empresas Construções 
e Comércio Camargo Cor-
rêa e Construtora Norberto 
Odebrecht S.A, além de três 
pessoas físicas, por forma-
ção de cartel em licitações 
públicas para a construção 
da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte (UHE Belo 
Monte), localizada na bacia 
do rio Xingu. no Estado do 
Pará, 

A investigação teve iní-
cio em setembro de 2016, 
a partir de celebração de 
acordo de leniência, por 
meio do qual a SG/Cade 
tomou conhecimento da 
possível prática de condu-
tas anticompetitivas, quan-
do foi instaurado inquérito 
administrativo para apurar 
os fatos apresentados.

De acordo com o pare-
cer da Superintendência, o 
cartel teria afetado a con-

corrência e causado efeitos 
lesivos ao Erário Público, 
por se tratar de uma das 
maiores obras já realizadas 
em território brasileiro. A 
conduta refere-se ao ano de 
2005, quando empresas de 
engenharia de grande porte 
se uniram para a finalização 
dos estudos de viabilidade 
técnica, que já vinham sen-
do realizadas na administra-
ção pública federal, desde a 
década de 70.

Segundo investigações, 
o cartel teria operado de 
forma mais intensa entre 
os anos de 2009 e 2011, 
período imediatamente an-
terior à realização do leilão 
para outorga da concessão 
para exploração e constru-
ção da UHE Belo Monte, 
a partir de intensa troca de 
informações consideradas 
sensíveis sob a ótica con-
correncial e de acordos, 
ajustes e ações concertadas 
de divisão de mercado entre 
concorrentes, com vistas a 
repartir a contratação para a 
construção da Usina Hidre-
létrica. O parecer da SG/
Cade aponta que as empre-

sas combinavam os detalhes 
do conluio principalmente 
durante reuniões entre seus 
representantes.

O caso segue agora para 
julgamento pelo Tribunal 
do Cade, responsável pe-
la decisão final, que pode 
aplicar às empresas eventu-
almente condenadas multas 
de até 20% de seu fatura-
mento individual obtido no 
ramo de atividade no ano 
anterior à instauração do 
processo administrativo. As 
pessoas físicas também es-
tão sujeitas a multas de R$ 
50 mil a R$ 2 bilhões, sendo 
que, no caso de adminis-
tradores direta ou indire-
tamente responsáveis pela 
infração cometida, a multa 
cabível é de 1 a 20% daque-
la aplicada à empresa.

Acordos 

Nos termos da Lei 
12.529/2011, o acordo de 
leniência tem por objetivo 
obter informações e docu-
mentos que comprovem 
um cartel, bem como iden-
tificar os demais participan-

tes na conduta. O acordo 
pode ser celebrado nos ca-
sos em que, na ocasião da 
sua propositura, o Cade ain-
da não disponha de provas 
suficientes para assegurar 
a condenação dos envolvi-
dos.

A leniência é assinada ape-
nas com a primeira empresa 
proponente (ou seu grupo 
econômico), que deve cessar 
seu envolvimento na condu-
ta, confessar o ilícito e coope-
rar plena e permanentemente 
com as investigações, identi-
ficando os demais envolvi-
dos e apresentando provas 
e informações relevantes. A 
leniência beneficia os signa-
tários com a extinção ou a re-
dução de um a dois terços da 
punição no âmbito do Cade.

O acordo é assinado em 
conjunto com o Ministério 
Público e beneficia o sig-
natário com a imunidade 
penal em relação ao crime 
de cartel. O acordo de le-
niência é um instrumento 
utilizado por autoridades 
da concorrência em diver-
sos países para desvendar 
cartéis.

CONDOMÍNIO BERTIOGA 
“Edital de Convocação” ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Atendendo a determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente, convocar 
os(as) Senhores(as)  Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária do condomínio BERTIOGA, que será realizada no próximo 
dia 10 de Agosto de 2022, quarta-feira, no salão do Condomínio Bertioga, 
às 19:30 horas em primeira convocação  com o “quorum” legal, ou às 20:00 
horas em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, 
para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da 
ordem do dia”: 1) Aprovação das contas referentes ao exercício findo 
– 07/2021 a 07/2022; 2) Aprovação de orçamento para o próximo exer-
cício 2022/2023; 3) Eleição de Síndico, fixando-lhe sua remuneração; 4) 
Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo; e 
5) Assuntos gerais. Para votação na assembleia, o condômino deverá 
estar quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) 
unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assembleia 
(Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino deverá 
estar munido de procuração outorgada com observância das normas 
legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do 
Código Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado de 
modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado 
para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima de 
48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a indicação do 
endereço eletrônico ou do procedimento necessário para aferição de sua 
autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada sua eventual 
verificação no ato da assembleia. 

Rio de Janeiro, 21 de Julho de 2022. 
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. 

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor
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Alerj discute multa para 
discriminação religiosa  
na administração
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janei-

ro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), é o autor 
do projeto de lei que prevê multas a infrações administrati-
vas por condutas contrárias à liberdade religiosa no âmbito 
do Estado do Rio de Janeiro, que podem chegar a 5 mil 
Ufirs-RJ. Segundo Ceciliano, o Projeto de Lei tem por obje-
tivo suprir a principal lacuna na legislação estadual sobre o 
tema da liberdade religiosa, a saber, a ausência de previsão 
de infrações administrativas e respectivas sanções. O proje-
to ainda vai ser votado no plenário da Alerj.

Ceciliano com dupla jornada
O deputado André Ceciliano vai se dividir nos próximos 

meses entre a presidência da Alerj e a campanha para uma 
vaga no Senado. Ele diz que não abre mão do duplo desa-
fio e que em nenhum momento cogitou não concorrer ao 
Senado, mesmo com os obstáculos surgidos nas últimas 
semanas envolvendo quebra de acordos partidários.

Melhor garantir a cadeira
Ao contrário de Ceciliano, o ex-prefeito Marcelo Criv-

ella (PRB) desistiu da disputa por uma vaga no Senado ou 
a governador. Não foi o único. Figurinhas carimbadas da 
política fluminense, como Garotinho (União), Lindbergh 
Farias (PT) e Jandira Feglali (PCdoB) passaram ao largo 
da disputa por cargos majoritários este ano. Acham mais 
viável garantir uma cadeira no Legislativo.

Daniel Luiz Martins e deputado Luiz Martins

Luiz Martins desiste  
e vai apoiar o filho

O veterano deputado Luiz Martins (União) decidiu não 
concorrer à reeleição. Ele alegou problemas pessoais para 
deixar a política, mas tem um sucesso na família. Martins vai 
apoiar a eleição do filho, Daniel Luiz Martins, que já exerceu 
o mandato de vereador no Rio, foi secretário de Turismo em 
Nova Iguaçu e tem propostas para a área de esportes.

Eles estão desesperados
Na sessão de reabertura da Alerj, esta semana, o depu-

tado Val Ceasa (Patriota) encontrou outros dois parlamen-
tares que perguntaram como estava a base dele em Paraty. 
Val disse que teve 8.100 votos lá na última eleição e poderia 
passá-los a seus interlocutores para ajudá-los nesta eleição. 
Surpreso, um perguntou: “Os 8 mil?” e Val disse que “não, 
apenas 100”. A gargalhada foi geral. E não é que um deles 
aceitou a oferta! “A campanha está tão complicada este ano 
que esses 100 votos vão me ajudar muito.”

Mais um residencial na 
zona portuária do Rio
A região do Porto 

Maravilha, com 
muitos terrenos 

disponíveis e localização 
central, recebeu uma série 
de investimentos em infra-
estrutura, como a constru-
ção de três túneis, uma nova 
ponte, uma praça urbaniza-
da, entre outras melhorias. 
Além disso, a área, que está 
perto do Centro da cida-
de, das zonas sul e norte, 
é dotada de escola, univer-
sidades, hospital, posto de 
saúde, transporte público 
abundante e de qualidade.

Essa condição transfor-
mou a área em um novo 
pólo do mercado imobili-
ário, onde será construído 
o  “Porto Carioca”. Em um 
terreno de cerca de 20 mil 
metros quadrados, a Emc-
camp Residencial, que atua 
há 45 anos no mercado 
imobiliário em Minas Ge-
rais, São Paulo e Rio de Ja-
neiro, vai edificar 1.472 uni-
dades residenciais e quatro 
lojas comerciais, que devem 
gerar negócios da ordem de 
R$ 600 milhões.

O lançamento do empre-
endimento será em setem-
bro deste ano. O estande 
de vendas do Porto Carioca 
está situado na Praça Mare-
chal Hermes, 112, no bairro 
Santo Cristo (RJ). O espaço 
pode ser visitado de segun-
da-feira a sábado, das 8h às 
19h, e aos domingos, de 8h 
às 14h.

O empreendimento será 
dividido em três blocos re-
sidenciais, um bloco misto 
(residencial e comercial) e 
um bloco destinado ao esta-
cionamento de veículos. As 

Dia dos Pais: vendas devem crescer 15% sobre 2021

Segundo dados de 
uma sondagem fei-
ta com associados 

da Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping (Al-
shop), a expectativa para 
o Dia dos Pais deste ano é 
de um aumento de 15% em 
comparação com 2021. De 
acordo com a entidade, a 
data deve movimentar cerca 
de R$ 24 bilhões em vendas 
e aproximadamente 102 mi-
lhões de pessoas deverão ir 
às compras para presentear 
os pais, especialmente em 
lojas de shopping e de rua.

Parte dessa expectati-
va positiva se deve a uma 
perspectiva de melhora na 
economia do país, mesmo 
com inflação em alta, o de-
semprego vem caindo bem 
como alguns custos fixos 
essenciais. Ainda assim, o 
consumidor não estará tão 
disposto a gastar com pre-
sentes em razão do endivi-
damento elevado e renda 
comprometida.

O tíquete médio de com-
pra no Dia dos Pais deve 

ficar em R$ 160, especial-
mente no vestuário com 
roupas, calçados e acessó-
rios. Bens duráveis mais 
caros não devem estar no 
radar de compras nesta da-
ta, mas assim como no Dia 
das Mães, as áreas de ser-
viço dos shoppings centers 
devem ter maior movimen-
tação nas praças de alimen-
tação e de lazer.

“A expectativa poderia 
ser melhor se não fosse a 
disparada da inflação e do 
endividamento das famí-
lias que chega em 77,3%. 
Mas de acordo com o le-
vantamento que fizemos, 
entendemos que o con-
sumidor vai presentear, 
porém, com mais cautela, 
em um cenário melhor que 
o do ano passado e deve-
mos ter centros de compra 
mais cheios na data especí-
fica, bem como lojas mo-
vimentadas especialmente 
na próxima semana”, co-
menta, Luis Augusto Ilde-
fonso, diretor institucional 
da Alshop.

Segundo a Alshop, cerca 
de 70% dos consumidores 
deverão realizar suas com-
pras via internet, mas por 
outro lado, para atrair clien-
tes, os shoppings já estão 
realizando campanhas para 
a data com promoções es-
peciais, concursos e sor-
teios.

O dado vem de encontro 
com os números divulga-
dos pela FX Data Intelli-
gence, que mostra aumento 
de 65,8% na movimentação 
de clientes nos shoppings 
centers este ano em relação 
a 2021.

O Dia dos Pais é a quar-
ta data comemorativa mais 
importante para o comér-
cio varejista brasileiro e fica 
atrás apenas do Natal, do 
Dia das Mães e do Dia dos 
Namorados. Conforme a 
Pesquisa Mensal do Comér-
cio do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o varejo teve alta 
por quatro meses consecu-
tivos neste ano, o que au-
menta as expectativas para 

a data.
O Indicador Confiança 

do Empresário do Comér-
cio (Icec) de junho cresceu 
5,1%. E no ano o cresci-
mento foi de 24,4%. Foi a 
maior pontuação (122,4) 
desde março de 2020. Este 
índice é medido pela Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Mesmo sem pesquisas 
apontando a intenção de 
compra para o Dia dos Pais 
deste ano, as datas anterio-
res deixam os comerciantes 
otimistas. O Dia dos Namo-
rados registrou crescimento 
de 115% no varejo online, 
comparado ao mesmo perí-
odo de 2021.

Para o Dia dos Pais, a 
pesquisa feita pela CNDL/
SPC Brasil, apontava um 
ticket médio de R$ 207,52 
no ano passado. Conside-
rando o aumento registrado 
no Dia dos Namorados de 
2022, a expectativa de gasto 
para a data de agosto pode 
chegar a R$ 249,02.

unidades de dois quartos se-
rão comercializadas a partir 
de R$ 299,9 mil e as de três 
quartos, a partir de R$ 517,9 
mil, com opções de varanda 
gourmet. O financiamento 
pode ser feito diretamente 
com a Caixa Econômica. 
As obras do Porto Carioca 
terão início ainda neste ano, 
com conclusão em até 36 
meses.

“A região do Porto Ma-
ravilha possui uma forte 
demanda por investimentos 
e a Emccamp chega para 
agregar valor. A localidade 
conta com uma infraestru-
tura que foi totalmente revi-
talizada recentemente. Pen-
samos em um projeto no 
qual a harmonia entre mo-
dernidade e qualidade de 
vida se encontram. O Porto 
Carioca é um empreendi-
mento completo, cercado 
de inovações e infraestrutu-
ra para garantir segurança e 
conforto para toda a famí-

lia, com um excelente cus-
to-benefício”, afirma Andre 
Campos, vice-presidente da 
Emccamp.

O residencial conta-
rá com uma estrutura de 
condomínio fechado, com 
vagas de garagem, área 
de lazer com mais de 35 
itens, como quadras, pisci-
nas, churrasqueira, cinema 
à céu aberto e espaços de 
convivência, com salões 
de festa, espaço gourmet e 
coworking. Há também a 
previsão de lojas comerciais 
no próprio empreendimen-
to, para facilitar o cotidiano 
dos futuros moradores.

Para Gustavo Guerran-
te, presidente da CCPar, 
empresa municipal que 
gere o projeto do Porto 
Maravilha, na medida em 
que os moradores chegam 
à região, os serviços tam-
bém vão acompanhar esse 
processo. “Temos tratati-
vas com hospital, clínica, 

comércio e a área da edu-
cação. Lançamos o Porto 
Maravalley, num terreno de 
10 mil metros quadrados da 
CCPar. O Impa (Instituto 
de Matemática Pura e Apli-
cada) vai ocupar metade do 
terreno e, pela primeira vez, 
oferecerá curso de gradua-
ção. Já as escolas públicas 
da região atendem com 
folga. Os serviços vão 
chegar junto com as pes-
soas”, pontua.

Outro ponto que tam-
bém torna a região atrativa é 
que Porto Maravilha entrou 
para o ranking dos bairros 
mais “cool” do mundo, se-
gundo a pesquisa anual rea-
lizada pela revista Time Out 
Londres, em 2021. “Acre-
ditamos que a chegada do 
nosso empreendimento 
impulsionará ainda mais in-
vestimentos em comércio e 
serviços na região”, reforça 
o vice-presidente da Emc-
camp.
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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 Secu-
ritização de Direitos Creditórios do Agronegócio de Série Unica da 6ª Emissão de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“TS”, “CRA” e “Emissão” respectiva-
mente), firmado junto à H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., na qualidade de Agente Fiduciário, vem pela presente, convocar os titula-
res 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 pla-
taforma 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 Paga-
mento”), 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 ori-
ginal, 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 possi-
bilitar 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 condi-
cionada 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, relati-
vas 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 consi-
deradas automaticamente aprovadas, mesmo ante a inexistência de quó-
rum 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 re-
conhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de có-
pia 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 da-
tas 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 paga-
mento 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, mani-
festo meu voto no sentido de: (ii) Deliberar acerca da alteração da cláu-
sula 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 dis-
ponível na rede mundial de computadores, bem como envio do mesmo aos 
Titulares, conforme autoriza a Resolução CVM nº 60, dispensando-se as-
sim, sua publicação em jornais.

APROVÁ-LO REJEITÁ-LO ABSTER-SE
Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, a seguir reproduzido, ma-
nifesto 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, mani-
festo meu voto no sentido de: (iv) Deliberar pela autorização para que a 
Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as provi-
dências 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
Legal por extenso

Assinatura Física ou Digital 
com certificação ICP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE DA CTTC LEÃO BR.   
 A CTTC LEÃO BR CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS PARA AS-
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 
17 DE AGOSTO DE 2022, NA NOSSA SEDE NA AV. ALVARES DA RO-
CHA, 415 BLOCO 32 AP 106 ENGENHO DA RAINHA-RJ ÀS 11:00HS, 
A PRIMEIRA CHAMADA SERÁ ÀS 08:30HS, E EM SEGUNDA CHA-
MADA ÀS 09:30 HS, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CHAMADA ÀS 10:30 
HS. SENDO NECESSÁRIO A PRESENÇA DE METADE +1 DOS COO-
PERADOS E EM CONVOCAÇÃO ÀS 11:00HS COM A PRESENÇA MI-
NIMA DE 10 COOPERADOS. A PAUTA SERÁ A SEGUINTE:  1- CRIA-
ÇÃO DO PROJETO CADASTUR NOS ESTADOS DE ATUAÇÃO DA 
CTTC LEÃO BR; 2- CRIAÇÃO DO PRJETO ABASTECIMENTO DE 
DIESEL NOS ESTADOS DE ATUAÇÃO DA CTTC LEÃO BR. 3- Exclu-
são de cooperados; 4- Inclusão de cooperados; 5- ASSUNTOS GERAIS. 

DIRETOR PRESIDENTE  
FLÁVIO MORAES DA SILVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JA-
NEIRO E REGIÃO (Sinpro-Rio), com CNPJ sob o n°33.654.237/0001-
45, situado na Rua Pedro Lessa, n° 35, 2° andar, Centro, Rio de Ja-
neiro, por seu presidente abaixo assinado, CONVOCA os professores/
as da EDUCAÇÃO BÁSICA a participarem da Assembleia, a ser reali-
zada no dia 13 de agosto de 2022, às 10h, em primeira convocação, e 
às 10h30, em segunda e última convocação, com qualquer número. A 
assembleia será realizada tanto por meio virtual, mediante acesso ao 
aplicativo “Zoom”, sendo certo que o convite será encaminhado pelo 
Sinpro-Rio aos professores, quanto presencialmente, no endereço su-
pracitado, para discutirem e deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:

- Conveniência de deflagração de paralisação e/ou movimento grevista 
e discutir outras providências, em razão da Campanha Salarial 2022.

IMPORTANTE: para terem acesso presencial ou virtual à assembleia, 
os professores/as do referido segmento deverão informar que preten-
dem participar, até 17 horas do dia 12 de agosto de 2022, pelo site 
www.sinpro-rio.org.br, no campo de inscrição para a referida assembleia, 
informando todos os dados solicitados. Após a confirmação dos dados, 
quem optar por participar presencialmente deverá comparecer, na data e 
horário indicados, à Rua Pedro Lessa, nº 35, 2º andar, Centro do Rio. Já os/
as professores/as que optaram por participar virtualmente receberão, por 
e-mail, um link pessoal e intransferível para participação na assembleia.

Esta convocação é feita nos termos da Lei 7783, de 28 de junho de 1989, 
e do Estatuto do Sindicato.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2022.

Elson S. Paiva – Presidente

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO. com 
o prazo de 10 (dez) dias. - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, 
Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCERJA sob o nº 055, comu-
nico ao público que, devidamente autorizado pela COMISSÃO DE
REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AUÁ 
GRUMARI E SERNAMBETIBA, no dia 18/08/2022, às 11:00 ho-
ras, realizarei no escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12 – Gr. 810 
– Castelo, nesta cidade, o 1º Leilão Público, por preço não infe-
rior ao previsto no § 2º do Art. 63 da Lei nº 4.591/64, ou no dia 
29/08/2022, no mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, das 
frações ideais do terreno e respectivas unidades, do Empreen-
dimento CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AUÁ GRUMARI E SER-
NAMBETIBA, em construção, na Estrada dos Bandeirantes, nº 
20.315 - Lote 3 do PA. 31207 – Vargem Grande/RJ., abaixo re-
lacionadas. - Tudo nos termos da Notificação Extrajudicial (pro-
tocolada sob o nº 1393764) entregue ao adquirente da Unidade 
G401 - FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ. nº 
05.736.920/0001-96), n/p. de seu representante legal, Dr. Celso 
Antonio Figueiredo Lopes (OAB/RJ. 106457), através do 6º Ofí-
cio do Registro de Títulos e Documentos/RJ. (conforme certidão 
positiva datada de 05/11/2021); e da Notificação Judicial, ajuizada 
no Cartório da 3ª. Vara Cível Regional da Barra da Tijuca/RJ – 
Processo nº 0037384-20.2018.8.19.0209, para Notificação ao ad-
quirente da Unidade S-505 – PAULO DE OLIVEIRA SILVA (CPF. 
nº 987.804.418-15), o qual foi notificado por hora certa, conforme 
fls. 114, 117 e 123 dos autos. - O terreno do imóvel encontra-
-se transcrito no Cartório do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., 
sob a matrícula nº 16.428. – Constam com referência as Unidade 
G401 e S505, Contratos de Construção sob o Regime de Sim-
ples Administração, datados, respectivamente, de 27/02/2008 e 
30/10/2006. - Ficam cientes os interessados na aquisição, que 
no ato da arrematação, adjudicação ou remição, serão efetuados 
os seguintes pagamentos: arrematação à vista, acrescida da co-
missão ao Leiloeiro de 5%, as despesas efetuadas c/os leilões, 
e honorários advocatícios na base de 10%; ficando ainda por 
conta do arrematante, as despesas com transferência (ITBI’s., 
RGI’s., Escrituras, Certidões, IPTU., e demais impostos ou qual-
quer outra inerente a unidade arrematada). – Ficam por este edi-
tal intimados dos Leilões os adquirentes dos imóveis, e, também 
convocados os condôminos a comparecerem à Assembleia Geral 
que se realizará na sede do Condomínio, no dia 30/08/2022, às 
18:00 horas, para como integrantes do Condomínio, manifesta-
rem seus votos na referida Assembleia, sobre o exercício do di-
reito de preferência garantido ao Condomínio pelo § 3º do Art. 63 
da Lei 4.591/64. - Ficam cientes de que a decisão dos condômi-
nos presentes à Assembleia obrigará a todos os demais, mes-
mo os ausentes. - IMÓVEIS: 1) Unidade nº. G401 e sua fração 
ideal de 0,01183 do terreno – Adquirente: FIGUEIREDO E AD-
VOGADOS ASSOCIADOS – Valor: R$ 187.380,56 – 2) Unidade 
nº. S505 e sua fração ideal de 0,01411 do terreno – Adquiren-
te: PAULO DE OLIVEIRA SILVA – Valor: R$ 185.775,70. – Fica 
ciente o arrematante que arcará, ainda, com o pagamento das 
cotas vincendas, bem como eventuais cotas extras por ventura 
aprovadas em Assembleia. E, que declara integral ciência, e com 
o que expressamente concorda, que, havendo saldo nas contas 
correntes do condomínio ao final da obra, não receberá qualquer 
quantia na hipótese de haver deliberação em assembleia no sen-
tido de distribuir o montante existente entre os condôminos adim-
plentes, razão pela qual sua unidade será excluída deste rateio. 
- RJ, 04/08/2022. (as.) Rodrigo Lopes Portella - Leiloeiro Público.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de Ju-
nho de 2022. 1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de junho de 2022, 
às 10:30 horas, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades para convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros em exercício do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: 
Bruno Augusto Sacchi Zaremba; e Secretário: Rodolfo Arashiro Rodri-
guez. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) a lavratura da ata na forma de sumário; (ii) a ratificação da nomeação do 
Sr. Rodolfo Arashiro Rodriguez como diretor estatutário responsável pelos 
controles internos, conforme Resolução do Conselho Nacional de Seguros 
Privados nº 416 de 20 de julho de 2021 (“Resolução CNSP nº 416/21”); e (iii) 
a aprovação de determinados documentos de governança corporativa da 
Companhia. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou res-
trições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a lavratura da presente ata na forma 
sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Ratificar a 
nomeação do Sr. Rodolfo Arashiro Rodriguez, brasileiro, divorciado, gestor 
de riscos, portador da carteira de identidade nº 319710372, expedida pelo 
IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 301.538.448-17, com endereço profis-
sional na Avenida Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, Rio de Janeiro/
RJ, CEP: 22.431-002, como diretor estatutário responsável pelos controles 
internos, conforme Resolução CNSP nº 416/21. 5.3. Aprovar os seguintes 
documentos de governança corporativa da Companhia: (a) Código de Ética 
e Conduta Profissional, conforme Anexo I a esta ata; (b) Política de Pri-
vacidade de Dados, conforme Anexo II a esta ata; (c) Política de Gestão 
de Continuidade de Negócios, conforme Anexo III a esta ata; (d) Política 
de Compliance, conforme Anexo IV a esta ata; (e) Política de Controles 
Internos, conforme Anexo V a esta ata; (f) Política de Prevenção à Fraude, 
conforme Anexo VI a esta ata; (g) Política Anticorrupção, conforme Anexo 
VII a esta ata; (h) Política de Gestão de Riscos, conforme Anexo VIII a esta 
ata; (i) Política de Segurança da Informação, conforme Anexo IX a esta ata; 
(j) Política de Liquidez, conforme Anexo X a esta ata; (k) Política de Investi-
mento de Recursos, conforme Anexo XI a esta ata; (l) Política de Sinistros, 
conforme Anexo XII a esta ata; (m) Política de Subscrição de Riscos, con-
forme Anexo XIII a esta ata; (n) Política de Retrocessão, conforme Anexo 
XIV a esta ata; (o) Política de Alçadas, conforme Anexo XV a esta ata; e (p) 
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, conforme Anexo XVI a esta 
ata, os quais passarão a ter eficácia a partir desta data. Os membros do 
Conselho de Administração aprovam a dispensa de publicação dos Anexos 
I a XVI. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida 
e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba; Secretário: Rodolfo Arashiro Rodriguez; Membros do Conselho 
de Administração Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Gabriel 
Felzenszwalb e Rodolfo Riechert. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. 
Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Rodolfo Arashiro 
Rodriguez - Secretário. Conselheiros: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; 
Gabriel Felzenszwalb; Rodolfo Riechert. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 
00005026790 em 02/08/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Porto: lucro líquido de R$ 131,5 milhões no 2º trimestre
Receitas  apresentaram aumento total de 36,8% em relação a 2021

Ao longo dos seis 
primeiros meses 
deste ano, a Porto 

atingiu o maior crescimen-
to de sua receita total em 
mais de 10 anos. Esse mar-
co é decorrente da expan-
são de todos os segmentos 
de negócios. No segundo 
trimestre de 2022, as verti-
cais apresentaram expres-
sivo crescimento em suas 
receitas, no comparativo 
com o 2T21: Porto Segu-
ros (+32,1%), Porto Saúde 
(+46,2%), Porto Seguro 
Bank (+32,5%) e Serviços 
(+44,8%).

A companhia encerrou o 
segundo trimestre de 2022 
com um lucro líquido de R$ 
131,5 milhões e uma receita 
total de R$ 6,7 bilhões. “A 
mudança da marca Porto 
e a criação das verticais de 
negócios fazem parte do 
nosso processo de evolução 
e de diversificação iniciado 
em março do ano passa-
do. Estamos promovendo 
transformações internas e 
também no mercado em 

busca de um crescimento 
cada vez mais estratégico 
e sustentável. E todo esse 
processo já está trazendo 
resultados positivos para a 
companhia”, explica Rober-
to Santos, CEO da Porto e 
diretor da área de Relação 
com Investidores.

O aumento trimestral de 
36,8% (vs. 2T21) de receita 
foi impulsionado pela ele-
vação das vendas em pro-
dutos como o Empresarial, 
Vida, Saúde, Cartão de Cré-
dito, Fiança Locatícia e Car-
ro Fácil, além de estratégias 
voltadas para a recomposi-
ção das margens, principal-
mente no seguro Auto. No 
semestre, o aumento da re-
ceita total foi de 29,2% (vs. 
1S21).

Cabe ressaltar também 
que no 2T22, os resulta-
dos da companhia foram 
impactados principalmente 
pela sinistralidade do auto, 
inadimplência da operação 
de CDC, custos do funding 
e pelo resultado financeiro. 
“Os desafios de mercado 

continuam sendo muitos, 
mas seguimos confiantes 
nas medidas que temos ado-
tado para a recomposição 
das margens a níveis com-
patíveis com o histórico 
robusto de rentabilidade 
de nossos negócios e no 
potencial das iniciativas pa-
ra acelerar a ampliação da 
nossa base de clientes, com 
foco na qualidade dos pro-
dutos e serviços ofertados”, 
avalia o executivo.

Na Porto Seguros, as 
receitas atingiram R$ 4,5 
bilhões no período. O Ín-
dice Combinado da Porto 
Seguros seguiu impactado 
no 2T22 (98,9%), expli-
cado principalmente pela 
sinistralidade do seguro 
Auto. Entretanto, os ajus-
tes realizados quanto à 
subscrição e precificação 
já começaram a apresen-
tar resultados, mostrando 
melhora desses indicado-
res em relação ao primei-
ro trimestre do ano. Cabe 
ressaltar ainda que o pro-
duto Vida obteve melhor 

desempenho na sinistrali-
dade trimestral (-38,9 p.p. 
vs. 2T21), explicado pela 
redução do impacto do 
Covid-19. No semestre, o 
Índice Combinado atin-
giu 99,1% (+10,3 p.p. vs. 
1S21).

Na Porto Saúde, as re-
ceitas do trimestre cresce-
ram 46,2%, em razão da 
expansão de 51% nos prê-
mios do seguro Saúde (vs. 
2T21), o que representa um 
crescimento recorde desde 
a abertura de capital, com 
aumento de mais de 100 mil 
vidas em comparação ao 
mesmo período do ano an-
terior, aproximando a em-
presa da marca de 400 mil 
vidas seguradas. No semes-
tre, a Porto Saúde ampliou 
suas receitas em 41,8% 
(vs. 1S21). O desempenho 
observado é fruto da con-
tinuidade do trabalho de 
ativação de corretores, in-
vestimentos em tecnologia 
e da manutenção das taxas 
de renovação.

Na Porto Seguro Bank, 

a expansão das receitas em 
32,5% (vs. 2T21), com ên-
fase para crescimento pró-
ximo de 40% nas Opera-
ções de Crédito, ainda que 
com cautela para enfrentar 
o cenário macroeconômi-
co mais adverso, nível de 
incerteza do mercado e de-
terioração da capacidade de 
pagamento das famílias. Os 
produtos de Fiança Loca-
tícia e Consórcio também 
apresentaram crescimento 
elevado no 2T22, com au-
mento acima de 20% em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. A 
receita consolidada da Por-
to Seguro Bank aumentou 
34,6% no primeiro semes-
tre (vs. 1S21).

No segmento de Servi-
ços, foi registrado cresci-
mento relevante de 80% 
nas receitas trimestrais do 
Carro Fácil e de 45% na 
Porto Faz e Reppara! (vs. 
2T21). No semestre, o cres-
cimento destes produtos foi 
de respectivamente 78,5% e 
47,0% (vs. 1S21). No perí-

odo, também foi concluí-
da a cisão dos serviços de 
assistência da operação de 
seguros para a Porto Assis-
tência. “A conclusão desse 
negócio é importante por-
que traz oportunidades de 
otimização da gestão da 
operação dentro do grupo, 
nos possibilita ampliar nos-
sa oferta de serviços para 
novos públicos e a desen-
volver novos serviços e ga-
nhar escala, com aumento 
da eficiência operacional”, 
analisa Roberto Santos.

O resultado financeiro 
da empresa atingiu R$ 89 
milhões no trimestre, o que 
representa uma rentabilida-
de das aplicações financei-
ras (ex-previdência) equi-
valente a 63% do CDI. O 
número foi impactado prin-
cipalmente pelo desempe-
nho das alocações em renda 
variável. No semestre o re-
sultado financeiro alcançou 
R$ 238,8 milhões, com uma 
rentabilidade das aplicações 
(ex- previdência) equivalen-
te a 72% do CDI.
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Edital de Divulgação da Chapa Inscrita para as eleições 
da Diretoria e Conselho Fiscal

A Comissão Eleitoral para as eleições da Diretoria e Conselho Fiscal do 
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 94 do Es-
tatuto do SINMED-RJ, faz saber que, no prazo estabelecido do Edital de 
Convocação das Eleições, foi inscrita uma única chapa (Chapa 1 – De-
mocracia e Saúde), com a seguinte composição: Presidente: Alexandre 
Oliveira Telles; Vice-Presidente: Eduardo Henrique Ferreira da Silva; Se-
cretária Geral: Valeska Holst Antunes; 1º Tesoureiro: Tomaz Pinheiro da 
Costa; 2º Tesoureiro: Karla Costa Rodrigues; Secretaria de Comunicação 
Social e divulgação: Alisson Sampaio Lisboa (coordenador); Assuntos 
Jurídicos: Julio Moreira Noronha (coordenador), Adailton da Silva Batista 
(adjunto); Formação e Relações Sindicais: Nayá Bernasconi Nunes Ave-
nia Puertas (coordenadora), Kátia Maria de Azevedo Caldeira Pires (ad-
junta); Relações Trabalhistas e Negociações Coletivas: Bruno Netto dos 
Reys (coordenador); Formação Profissional e Educação Médica Continu-
ada: José Antonio Alexandre Romano (coordenador), Marcio Neves Bóia 
(adjunto); Administração e Patrimônio: Nelson Robson Mendes de Souza
(coordenador) e Heitor Alarico Gonçalves de Freitas (adjunto); Conselho 
Fiscal: Titulares - Vanessa Vazquez Leal de Castro, Isabela Freitas de Al-
meida e Denise dos Santos Silveira; Conselho Fiscal: Suplentes: Franklin 
Rubinstein e Rosalie de Lourdes Branco Corrêa. Nos termos do artigo 94, 
fica aberto o prazo de cinco dias para impugnação da chapa e de seus 
candidatos. As impugnações devem ser feitas por meio de requerimento 
fundamentado, dirigido à Comissão Eleitoral e entregue, mediante forneci-
mento de recibo, na Secretaria, por associados em pelo gozo de seus di-
reitos sindicais. A secretaria do SINMED-RJ funcionará de segunda-feira à
sexta-feira entre 08h e 17h na Avenida Churchill, nº 97, 2º andar, Cas-
telo, Rio de Janeiro – RJ. Rio de Janeiro - RJ, 03 de agosto de 2022. 

Dr. Gabriel Velloso Pereira
Presidente da Comissão Eleitoral do SINMED-RJ.

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 com-
parecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada exclusiva-
mente 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, de-
vidamente constituídos nos termos do §1° do art. 126 da Lei das Socieda-
des 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 acio-
nista pessoa física - documento de identidade válido com foto, ou, caso apli-
cável, 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JA-
NEIRO E REGIÃO (Sinpro-Rio), com CNPJ sob o n°33.654.237/0001-
45, situado na Rua Pedro Lessa, n° 35, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro, 
por seu presidente abaixo assinado, CONVOCA os professores/as da 
EDUCAÇÃO SUPERIOR a participarem da Assembleia, a ser realiza-
da no dia 13 de agosto de 2022, às 14h, em primeira convocação, e 
às 14h30, em segunda e última convocação, com qualquer número. A 
assembleia será realizada tanto por meio virtual, mediante acesso ao 
aplicativo “Zoom”, sendo certo que o convite será encaminhado pelo 
Sinpro-Rio aos professores, quanto presencialmente, no endereço su-
pracitado, para discutirem e deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:

- Conveniência de deflagração de paralisação e/ou movimento grevista 
e discutir outras providências, em razão da Campanha Salarial 2022.

IMPORTANTE: para terem acesso presencial ou virtual à assembleia, 
os professores/as do referido segmento deverão informar que preten-
dem participar, até 17 horas do dia 12 de agosto de 2022, pelo site 
www.sinpro-rio.org.br, no campo de inscrição para a referida assembleia, 
informando todos os dados solicitados. Após a confirmação dos dados, 
quem optar por participar presencialmente deverá comparecer, na data e 
horário indicados, à Rua Pedro Lessa, nº 35, 2º andar, Centro do Rio. Já os/
as professores/as que optaram por participar virtualmente receberão, por 
e-mail, um link pessoal e intransferível para participação na assembleia. 

Esta convocação é feita nos termos da Lei 7783, de 28 de junho de 1989, 
e do Estatuto do Sindicato.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2022.

Elson S. Paiva – Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ABOLIÇÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 27.824.598/0001-90

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, 
e Lei nº 11.638/2007. A tributação foi realizada com base no Lucro Real. 2. Os Investimentos foram avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial. 
3. As contas de Ganho/Perda de Equivalência, foram registradas à Conta de Reserva de Lucros Acumulados. 

Paulo Pires Simões  
 Presidente

Paulo Pires Simões Filho  
 Diretor

Mauricio Cortes Simões 
 Diretor

Andrea Ferreira Galdeano Stein 
Diretora

Valeria Penetra  
CRC/RJ 081698/O-4

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante ..........................................................  6.349.517 3.911.973 
Caixa e Bancos  .................................................  3.125.257 250.378 
Contas a Receber...............................................  2.226.210 1.821.169 
Adiantamentos/AFAC ......................................... 936.227 1.540.864 
Impostos a Recuperar ........................................ 61.822 299.561 
Não Circulante ..................................................  2.699 2.699 
Capitalização Autolatina .....................................  2.699 2.699 
Permanente ....................................................... 199.497.325 181.383.083 
Investimentos ..................................................... 177.823.202 160.200.452 
Imobilizados........................................................ 21.674.124 21.182.631 
Total do Ativo .................................................... 205.849.541 185.297.755 

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante .......................................................... 14.861.243 37.164.186 
Obrigações Trab. e Prev. .................................... 82.702 67.923 
Obrigações Tributárias ....................................... 25.011 432.733 
Outras obrigações .............................................. 14.753.531 36.663.531 
Não Circulante ..................................................  4.629.685  4.838.019 
Empréstimos Coligadas......................................  1.910.000  1.910.000 
Outras obrigações ..............................................  2.719.685  2.928.019 
Patrimônio Líquido ........................................... 186.358.612 143.295.550 
Capital Social...................................................... 72.000.000 72.000.000 
Reservas ............................................................ 13.790.163 11.637.010 
Reserva de Lucros ............................................. 100.568.449 59.658.540 
Total do Passivo ............................................... 205.849.541 185.297.755 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2021 31/12/2020

Receitas Diversas...............................................  47.089.278 16.218.779 
(-) Despesas Administrativas .............................. (4.026.216)  (6.793.819)
Resultado Exercício............................................  43.063.062  9.424.960 
(-) IRPJ/CSLL .....................................................  -  (29.616)
Lucro Líquido do Exercício .............................  43.063.062  9.395.344 

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
31/12/2021 31/12/2020

Saldo Anterior de Lucros Acumulados................  59.658.540 80.732.963 
Lucro do Exercício ..............................................  43.063.062  9.395.344 
Total de Lucros Acumulados............................... 102.721.602 90.128.307 
(-) Transferência p/Reserva Legal ...................... (2.153.153) (469.767)
(-) Dividendos Distribuídos .................................  - (30.000.000)
(-) Transferencias p/Aumento Capital .................  - - 
Saldo de Lucros Acumulados ......................... 100.568.449 59.658.540 

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE E DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA 

EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA NOS MUNICÍPIOS 
DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI LTDA – COOSUFF SERVIDORES

EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 29.283.884/0001-10 / NIRE: 3340000089-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Os Liquidantes da Cooperativa de Consumo dos Servidores da Universidade 
Federal Fluminense e dos Servidores Públicos da Educação, Saúde e Cultura 
nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda., no uso das atribuições que 
lhes confere o Estatuto Social e a Lei 5764 de 16 de dezembro de 1971, convo-
ca os associados, que nesta data são em número de 1129 (um mil cento e vinte 
e nove) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na 
sala multiuso do Instituto de Educação Física da UFF no Campus do Gragoatá 
situado à Avenida Visconde do Rio Branco, 726 – São Domingos – Niterói/RJ, 
por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 16 de agosto de 2022, 
obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no 
mesmo local, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social: Assembleia 
Geral Extraordinária as 7 horas em primeira convocação, com a presença de 
dois terços do número total de associados; as 8 horas, em segunda convoca-
ção, com a presença de metade mais um do número total dos associados; as 
9 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de dez as-
sociados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Continuidade da 
Liquidação Ordinária por mais doze (12) meses à contar do dia 03 de setembro 
de 2022; 2) Aprovação do Balanço do exercício de 2021;  3) Assuntos Gerais. 

Niterói, 04 de agosto de 2022.
Luis Mauro dos Reis

Liquidante
Nadyr Amorim

Liquidante

Corte de R$ 0,20 após reajuste  
de 203,6% do litro do diesel

Bolsa sobe influenciada 
pela decisão do Copom

Decisão foi vista como uma piada de mau gosto pela FUP

A partir desta sexta-
feira, o preço mé-
dio de venda de 

diesel A da Petrobras para 
as distribuidoras passará de 
R$ 5,61 para R$ 5,41 por 
litro, uma redução de ape-
nas R$ 0,20. A notícia foi 
veiculada pela petroleira 
como um grande passo na 
redução do preço do com-
bustível, mas teve efeito 
contrário. Joga ainda mais 
luz sobre as decisões inco-
erentes do governo.

“A redução no preço do 
diesel, na refinaria, anuncia-
da nesta quinta-feira, pare-
ce uma piada de mal gosto 
da direção da Petrobras. A 
própria empresa, em comu-
nicado oficial, admite que a 
redução será, em média, de 
R$ 0,20 por litro”, criticou 
Deyvid Bacelar, coordena-
dor-geral da Federação Úni-
ca dos Petroleiros (FUP).

Segundo ele, essa queda 
pífia acontece depois que 
o governo Bolsonaro rea-
justou o diesel em 203,6% 
na refinaria ao longo de 
seu período, contribuindo 
para a inflação galopante.  
“Lembrando ainda que o 
diesel e o gás de cozinha, 
insumos que impactam 
diretamente a vida da po-
pulação, não serão con-
templados pela redução do 
ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços). Mais um anúncio 
eleitoreiro”, afirma Bacelar. 
Considerando a mistu-
ra obrigatória de 90% de 
diesel A e 10% de biodie-
sel para a composição do 
diesel comercializado nos 
postos, a parcela da Petro-
bras no preço ao consumi-
dor passará de R$ 5,05, em 

média, para R$ 4,87 a cada 
litro vendido na bomba. 
A Petrobras diz que essa re-
dução acompanha a evolu-
ção dos preços de referên-
cia, que se estabilizaram em 
patamar inferior para o die-
sel, e é coerente com a práti-
ca de preços da companhia, 
“que busca o equilíbrio dos 
seus preços com o mercado 
global, mas sem o repas-
se para os preços internos 
da volatilidade conjuntural 
das cotações internacio-
nais e da taxa de câmbio”. 
“De forma a contribuir pa-
ra a transparência de preços 
e melhor compreensão da 
sociedade, a Petrobras pu-
blica em seu site informa-
ções referentes à formação 
e composição dos preços 
de combustíveis ao consu-
midor”, destacou a nota da 
Petroleira.

Decisão 

Além do diesel, a FUP se 
manifestou sobre outra de-
cisão. Forte combatente da 
política exercida pelo atual 
governo em relação a Pe-
trobras, a FUP denunciou 
nesta quinta-feira (4) a com-
panhia ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), por tentar 
impedir trabalhadores de 
atuarem como mesários 
na eleição Trata-se de “um 
nítido ataque ao processo 
eleitoral e à liberdade dos 
trabalhadores de exercerem 
seus direitos de cidadãos”, 
destaca requerimento da 
Federação enviado na quar-
ta-feira (3), ao presidente do 
Tribunal, Edson Fachin

A FUP declara que há 
tentativa de a diretoria da 
Petrobras cercear o direito 

constitucional dos trabalha-
dores de participação ativa 
nas eleições de outubro. 
Desde julho, a gestão da es-
tatal tem se movimentado 
junto aos Tribunais Regio-
nais Eleitorais (TREs) para 
impedir que os empregados 
de unidades operacionais 
da empresa exerçam a fun-
ção de mesários – mesmo 
aqueles que já tinham sido 
chamados pela Justiça Elei-
toral. 

A denúncia da FUP foi fei-
ta por meio de requerimento 
encaminhado ao presidente 
do TSE, ministro Edson Fa-
chin. “Um nítido ataque ao 
processo eleitoral e à liber-
dade dos trabalhadores de 
exercerem seus direitos de 
cidadãos”, destaca o docu-
mento. Num ofício de qua-
tro páginas, encaminhado às 
zonas eleitorais, a Gerência 
Setorial de Relacionamento 
com o Governo e Entidades 
Externas da Petrobras pediu 
a anulação da convocação de 
empregados. 

Entre as alegações para 
não ceder seus funcionários, 
a empresa destacou riscos de 
desabastecimento de deriva-
dos de petróleo no mercado 
interno, “impossibilidade de 
recomposição da equipe na 
jornada anterior e no do-
mingo das eleições; além de 
importar em custos com o 
pagamento de horas extras 
em razão da necessidade de 
ampliar a jornada dos em-
pregados não convocados 
durante o dia da eleição e 
no gozo das folgas legais”. 
“Ou seja, além de admitir 
que a companhia opera com 
efetivos reduzidos, expondo 
os trabalhadores a riscos e a 
jornadas extenuantes, como 

a FUP e seus sindicatos há 
tempos denunciam, a gestão 
da Petrobras ainda tem a cara 
de pau de não querer pagar a 
compensação pelos dias tra-
balhados na eleição” destaca 
Deyvid Bacelar, coordena-
dor-geral da FUP. 

Na denúncia ao TSE, a 
FUP alerta que os reque-
rimentos feitos pela Pe-
trobras aos TREs, além de 
violar o direito dos traba-
lhadores de livre participa-
ção nas eleições de outubro, 
podem abrir “precedente 
perigoso que, se seguido 
por outras empresas, po-
derá inviabilizar inclusive 
o próprio processo eleito-
ral”. Isso porque a Justiça 
Eleitoral não teria mesários 
suficientes. Pela legislação 
eleitoral, os cidadãos são 
chamados a atuar nas mesas 
receptoras de votos, como 
mesários convocados ou 
voluntários, o que fortale-
ce a democracia brasileira. 
“Verifica-se, assim, que o 
requerimento da Petrobrás 
viola princípios de natureza 
constitucional e inerentes 
ao Estado Democrático de 
Direito, tanto em relação 
aos mesários convocados, 
como aos voluntários, tais 
como: a democracia, a cida-
dania, o pluralismo político, 
a reserva legal, além do pró-
prio exercício da soberania 
popular”, afirma a FUP no 
documento protocolado no 
TSE. A FUP e seus sindica-
tos darão suporte jurídico 
aos trabalhadores que quei-
ram ser mesários nas elei-
ções de 2022. A orientação 
é que os sindicatos enviem 
aos TREs um requerimento 
cobrando a garantia dos di-
reitos eleitorais.

O Ibovespa subiu 
mais de 2% nesta 
quinta-feira, perto 

dos 106 mil pontos, impul-
sionado pela decisão do Co-
mitê de Política Econômica 
(Copom) que subiu os juros 
de 13,25% para 13,75% ao 
ano. Para muitos analistas e 
especialistas de mercado po-
de ter indicado o chamado 
“juros terminal”, com o po-
tencial fim do ciclo de alta 
de juros, e provável reversão 
da curva no curto prazo, fa-
to esse que animou bastante 
o mercado, afirmou Idean 
Alves, sócio e chefe da mesa 
de operações da Ação Brasil 
Investimentos. 

Alves diz que os setores 
de varejo e tecnologia, além 
de construção civil são mais 
sensíveis às alterações na Se-
lic e, por isso, têm um dia de 
forte alta hoje, com o merca-
do já antecipando a reversão 
da curva de juros, o que se-
ria muito benéfico para esses 
setores por reduzir o custo 
de capital, e por melhorar o 
valuation das empresas, em 
função de uma taxa de des-
conto menor.

“O ânimo refletiu tam-
bém no setor bancário, um 

dos preferidos do Inves-
tidor institucional, o que 
ajudou a consolidar a Bolsa 
acima dos 100 mil pontos 
no mês de agosto”, citou. 

Na opinião dele, apesar do 
segundo semestre prometer 
ser bem desafiador, agosto 
está começando com uma 
boa valorização, que pode 
ajudar a Bolsa brasileira a 
não sofrer tanto no período 
eleitoral. “O resultado do 
processo de aperto mone-
tário iniciado em março de 
2021 começa a surtir efeito 
no controle da inflação, e 
os bons ventos do mercado 
começam a soprar a favor da 
bolsa brasileira”, acredita. 

Alves comentou a redu-
ção no preço do diesel: “Sem 
dúvida alguma, ajuda no ar-
refecimento da inflação, com 
aceleração desse movimento, 
que já vinha indicando redu-
ção, inclusive com deflação 
no último mês”. 

“Para boa parte do mer-
cado, o Copom indicou o 
fim do ciclo de alta da Selic, 
e com essa contribuição da 
Petrobras, é tangível avaliar 
que a Selic fique próxima à 
14,25%, o topo da nossa úl-
tima alta de juros. 
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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”, “De-
bêntures” e “Companhia”, respectivamente), emitidas nos termos da “Escri-
tura Particular da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversí-
veis 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 Valo-
res 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 ins-
trução de voto à distância previamente à realização da AGD, através da plata-
forma “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) consentimen-
to 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 computa-
dores (https://www.gov.br/cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); (b) con-
sentimento prévio para perdão temporário (waiver) para a não caracteriza-
ção de Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cláusula 7.2 item 
(xii) da Escritura de Emissão) em caso de descumprimento do Índice Finan-
ceiro 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 ultrapas-
se os valores máximos descritos na Proposta da Administração, e observa-
do o pagamento de prêmio extraordinário pela Companhia aos Debenturis-
tas, 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 Unitá-
rio das Debêntures, que será devido a cada trimestre em que o Índice Fi-
nanceiro 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 inde-
pendentemente de quais sejam as contrapartes da Companhia na referida 
operação: (1) cisão da Companhia, em que a parcela cindida contenha ex-
clusivamente 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 capi-
tal social da Companhia, realizada exclusivamente em decorrência de uma 
Reorganização Societária Permitida – Carvão, de forma que fiquem desde 
já expressamente aprovadas a realização de qualquer Reorganização So-
cietária Permitida – Carvão ou redução de capital realizada exclusivamente 
em decorrência de uma Reorganização Societária Permitida - Carvão. 
(2) autorização para o Agente Fiduciário praticar, em conjunto com a Com-
panhia, 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 detalha-
do abaixo. Nos termos do artigo 71 da Resolução CVM 81, além da partici-
pação e do voto à distância durante a AGD, por meio da plataforma “Zoom”, 
também será admitido o preenchimento e envio de instrução de voto à dis-
tância, conforme modelo disponibilizado pela Companhia no seu website  
https://ri.eneva.com.br e atendidos os requisitos apontados no referido mo-
delo (sendo admitida a assinatura digital), o qual deverá ser enviado à Com-
panhia e ao Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos assembleia.
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 instru-
ção de voto os Debenturistas deverão encaminhar à Companhia e ao Agen-
te Fiduciário (i) cópia do documento de identidade do debenturista, repre-
sentante legal ou procurador (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas 
pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu 
titular); (ii) comprovante atualizado da titularidade das Debêntures, expedi-
do pela instituição escrituradora, o qual recomenda-se tenha sido expedido, 
no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da AGD; e (iii) caso 
o Debenturista seja representado por um procurador, procuração com po-
deres específicos para sua representação na AGD ou instrução de voto. O 
representante do Debenturista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, 
cópia dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão com-
petente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial competen-
te, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de 
eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como re-
presentante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que tercei-
ro represente o Debenturista pessoa jurídica, sendo admitida a assinatura 
digital. Com relação aos fundos de investimento, a representação dos cotis-
tas na AGD caberá à instituição administradora ou gestora, observado o 
disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da admi-
nistradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima 
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresen-
tar cópia do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão com-
petente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de 
representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos ter-
mos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 
654, §1º e §2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada 
(“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi 
passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e obje-
tivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, con-
tendo o reconhecimento da firma do outorgante, ou com assinatura digital. 
Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Companhia 
após o Cadastro, o Debenturista receberá, até 24 horas antes da AGD, as 
instruções para acesso à plataforma “Zoom”. Caso determinado Debentu-
rista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com 
a Companhia, por meio do e-mail assembleia.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 Compa-
nhia reitera aos Senhores Debenturistas que não haverá a possibilidade de 
comparecer fisicamente à AGD, uma vez que essa será realizada exclusi-
vamente de modo digital. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma 
“Zoom” estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e 
até 10 (dez) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro 
da presença somente se dará conforme instruções e nos horários aqui indi-
cados. Após 10 (dez) minutos do início da AGD, não será possível o ingres-
so do Debenturista na AGD, independentemente da realização do cadastro 
prévio. Assim, a Companhia recomenda que os Debenturistas acessem a 
plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze) 
minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na AGD deve-
rão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de videoconferência, 
conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da 
AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para 
acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como 
visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela 
mesa durante a AGD, sem a possibilidade de manifestação. A Companhia 
ressalta que será de responsabilidade exclusiva do Debenturista assegurar 
a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma 
digital e com o acesso à videoconferência. A Companhia não se responsa-
bilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de 
conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle 
da Companhia. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da 
AGD ainda que não realizem o cadastro prévio acima referido, bastando 
apresentarem os documentos em até 60 (sessenta) minutos antes do 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 parti-
cipação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de en-
vio da instrução de voto de forma prévia pelo Debenturista ou por seu repre-
sentante legal com a posterior participação na Assembleia através de aces-
so 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 mai-
úsculas 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. 

O novo aumento da Selic e os investimentos
Renda fixa domina, mas ações estão com bons descontos

Antonio van Moorsel, David Martins e Rodrigo Alves

O Copom aumen-
tou a Selic em 0,5 
ponto percentual, 

o que fez a taxa chegar a 
13,75% ao ano. Conversa-
mos com três especialistas 
do mercado financeiro so-
bre quais seriam as melho-
res opções de investimento 
considerando o novo au-
mento da Selic e as perspec-
tivas do cenário econômico.

Para a próxima reunião, 
que será realizada nos dias 
21 e 22 de setembro, o Co-
mitê informou que “ava-
liará a necessidade de um 
ajuste residual, de menor 
magnitude”.

Antonio van Moorsel, 
sócio e head do Advisory 
da Acqua Vero Investi-
mentos

A complexa conjuntura 
macroeconômica demanda 
cautela no posicionamento 
das estratégias de alocação, 
com maior participação 
dos ativos de renda fixa, 
principalmente os pós-fixa-
dos cuja rentabilidade este-
ja atrelada ao CDI, devido 
a relação de risco e retorno 
mais favorável. A decisão 
do Copom contribui ain-
da mais com o rendimento 
desses ativos. Também é 
recomendado que se zele 
pelo balanço de liquidez 
dos portfólios, consideran-
do o surgimento de even-
tuais oportunidades.

Embora o ciclo de alta 
de juros esteja próximo do 
fim, o que pode até mesmo 
já ter ocorrido, conforme 
o comunicado da decisão 
do Copom, o cenário de 
manutenção prolongada da 
taxa Selic em patamar ele-
vado corrobora a relevante 
participação dessa classe 
de ativos nos portfólios. Se 
considerarmos o cenário de 
arrefecimento inflacioná-
rio, mesmo que seja fruto 
de medidas artificiais, sua 
participação se torna ainda 
mais vantajosa devido ao 
juro real mensal elevado.

Ainda na renda fixa, os 
títulos prefixados merecem 
atenção, embora a desanco-
ragem das expectativas de 
inflação em relação às me-
tas estimulem a exposição 
moderada, priorizando ven-
cimentos curtos até 2025, 
devido ao maior prêmio 
implícito. A prudência é re-
flexo do ainda elevado nível 
de incerteza acerca do futu-
ro da política monetária no 
próximo ano, devido, prin-
cipalmente, à possibilidade 
de novos estímulos fiscais 
e da perenização do incre-

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
29/07/2022: Data, Local e Horário: Ao 29º/07/2022, às 9h, na sede social da 
Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafo-
go, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Pre-
sidente e Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. Presença: Reunião 
Extraordinária convocada por meio de correio eletrônico no dia 20/07/2022, 
endereçada aos membros do Conselho de Administração da Companhia, na 
forma do artigo 13 do Estatuto Social da Sociedade. Todos os membros do 
Conselho de Administração estavam presentes ou representados, exceto pelo 
Sr. Manuel Tomás García Blanco, cuja ausência foi devidamente justificada. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) A submissão à aprovação da Assembleia 
Geral de proposta realizada pela Diretoria para pagamento de juros sobre o 
capital próprio (7ª parcela de 2022); e (ii) Distribuição de dividendos interca-
lares com base em balanço semestral correspondente ao primeiro semestre 
de 2022, conforme proposta realizada pela Diretoria. Deliberações: Consi-
derando a recomendação da Diretoria, os membros do Conselho de Adminis-
tração aprovaram por unanimidade dos votos e sem ressalvas: (i) Submeter 
à aprovação da Assembleia Geral a proposta para pagamento de juros sobre 
o capital próprio (7ª parcela de 2022) no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da 
Companhia em Julho/2022 e a ser pago em ou antes de 30/08/2022; e (ii) 
Ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, a 
distribuição de dividendos intercalares no valor de R$ 223 milhões a título 
de lucros auferidos até o primeiro semestre de 2022, com base em balanço 
semestral, conforme Parágrafo 1º do Artigo 204 da Lei 6.404/76 e permitido 
pelo Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, que será pago em ou até 
31/12/2022. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos 
os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Alberto 
Costa Souza Fontenelle – Secretário. Zhao Xuan, José Carlos de Vicente 
Bravo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Wu Chengliang, Leonardo Moreira 
de Paiva Junqueira, Liu Renjing, David de Cáceres Nuñez, Lianhua Zhang e 
Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída 
da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia. RJ, 29/07/2022. Alberto Costa Souza Fontenelle - Secretário. 
Jucerja nº 5026822 em 02/08/2022.

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.682.038/0001-00 - NIRE 33.300.275.541
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 31 dias do mês de março de 2022, às 17h, por videoconferência, 
reuniram-se, os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência 
do senhor Ney Ferraz Dias. Durante a reunião, os Diretores registraram 
o pedido de renúncia formulado pelo senhor Pedro Bosquiero Junior - 
Diretor, em carta desta data (31.3.2022), cuja transcrição foi dispensada, a 
qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito. 
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata 
que aprovada por todos os Diretores participantes, será encaminhada 
para que assinem eletronicamente. aa) Ney Ferraz Dias, Américo Pinto 
Gomes, Haydewaldo R. Chamberlain da Costa, Gedson Oliveira Santos 
e Valdirene Soares Secato. Declaração: Declaramos para os devidos fins 
que a presente é cópia da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, 
no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Auto/RE 
Companhia de Seguros. Américo Pinto Gomes; Vinicius Marinho da Cruz. 
Jucerja - Certifico o arquivamento em 19/07/2022 sob o nº 00005003583.

mento do Auxílio Brasil. O 
aumento da percepção cor-
rente de risco fiscal, também 
é um vento contrário a uma 
maior exposição a esse tipo 
de título.

No futuro, provavelmen-
te próximo, a importância 
dos prefixados tende a au-
mentar, porém é importan-
te construir a exposição à 
classe de forma parcelada, 
a fim de obter boas taxas, 
como, por exemplo, as que 
temos atualmente.

Por fim, os ativos pós-
-fixados atrelados ao IPCA 
continuam sendo muito rele-
vantes, apesar da revisão bai-
xista da inflação neste ano. 
Mesmo com a desoneração 
dos combustíveis, a inflação 
corrente permanece elevada, 
mantendo a relevância dessa 
classe de ativos.

É válido reforçar que 
no universo da renda fixa, 
há diversos ativos que são 
isentos de IR para investi-
dores pessoa física, como, 
por exemplo, debêntures 
de infraestrutura, CRIs, 
CRAs, LCIs e LCAs.

David Martins, con-
sultor de investimentos 
da SaraInvest

Como consultor de in-
vestimentos, eu prezo mui-
to por uma carteira diversi-
ficada, atrelada ao perfil do 
investidor e aos seus obje-
tivos. Todo investidor pre-
cisa ter conservadorismo 
no portfólio, mas também 
ativos de risco. A propor-
ção será de acordo com o 
perfil e com objetivo.

Hoje eu vejo no merca-
do um excelente momento 
para praticamente todas as 
classes de ativos. Os ativos 
indexados ao CDI estão 
pagando 13,65%. Trata-se 
de uma taxa muito elevada, 
até mesmo porque nós já 
temos uma expectativa de 
arrefecimento da inflação, 
o que traz um ganho real. 
Com relação aos prefixa-
dos, nós temos encontrado 
ativos pagando até 19%. 
Sem contar que existem 
ativos indexados à inflação 

pagando a correção da in-
flação + 8%.

É bom frisar que quando 
falamos de renda fixa, prin-
cipalmente de prefixados 
ou de indexados à inflação, 
que também têm uma taxa 
pré, esses títulos acabam 
se beneficiando quando 
os juros começam a cair. 
Em 2023, os juros devem 
começar a ceder, o que vai 
beneficiar esses títulos pela 
marcação ao mercado, ge-
rando um ganho bem su-
perior nas taxas nominais 
contratadas.

Além da renda fixa, eu 
vejo a renda variável num 
bom momento de entrada. 
Eu não recomendo uma 
alocação fora do perfil do 
investidor, pois existem 
uma série de desafios pe-
la frente: eleições, China x 
Taiwan, Rússia x Ucrânia, 
recessão técnica dos Esta-
dos Unidos e inflação glo-
bal.

Contudo, no Brasil os 
ativos de renda variável es-
tão muito descontados. Faz 
sentido ter posição em ren-
da variável, aumentando a 
exposição quando o cená-
rio for melhorando. Exis-
tem diversas empresas que 
vêm entregando excelentes 
resultados e aumentando 
o pagamento de dividen-
dos, mas com os papéis 
muito amassados. No ano 
passado, enquanto a bolsa 
americana foi muito bem, 
a nossa bolsa foi uma das 
piores do mundo, e nesse 
ano nós ainda não conse-
guimos decolar.

Rodrigo Alves, Head 
de produtos da RJ Inves-
timentos

Caso não haja um no-
vo aumento em setembro, 
eu acredito que a Selic se-
rá mantida em 13,75% até 
meados do ano que vem, 
para então ser iniciado o 
ciclo de baixa. Com es-
sa previsibilidade, que o 
mercado gosta muito, nós 
abrimos a possibilidade de 
investimento em pratica-
mente todas as classes de 

ativos. Obviamente, umas 
são mais conservadoras e 
outras buscam mais risco.

Quem pretende investir 
por até um ano deveria fi-
car em títulos pós-fixados, 
como CDBs atrelados ao 
CDI ou Tesouro Direto 
Selic (LFTs). Esses papéis 
vão capturar esse período 
onde os juros deverão per-
manecer altos e com uma 
inflação em queda, buscan-
do um rendimento real.

Como o Banco Central 
deve começar a baixar os 
juros a partir da metade do 
ano que vem, a alocação 
em títulos prefixados com 
prazos maiores de um ano 
pode ser uma boa aposta 
para quem tem um pou-
quinho mais de apetite ao 
risco. A contratação desses 
títulos vai capturar uma 
taxa aplicada mais alta, e 
quando essa taxa começar 
a cair, eles vão se valorizar.

Resumindo, na renda 
fixa eu gosto de ficar pós-
-fixado para um prazo mais 
curto, e para prazos de um 
até três anos, prefixado. 
Acima desse prazo, eu já 
acho prefixado muito arris-
cado. Nesse caso, o inves-
tidor deveria procurar so-
luções atreladas à inflação 
como o Tesouro IPCA, 
debêntures incentivadas, 
CRAs e CRIs.

A bolsa é outra possibili-
dade. Ela está bem barata e 
a perspectiva de queda dos 
juros em algum momento 
no próximo ano é boa para 
os ativos de risco. Para os 
investidores que têm um 
apetite ao risco mais alto, 
a bolsa pode ser uma boa 
oportunidade agora. Exis-
tem vários papéis que estão 
bem descontados e o Ibo-
vespa na faixa dos 100 mil 
pontos está muito barato. 
Obviamente, esse investi-
dor tem que estar ciente 
que ele vai encontrar muita 
volatilidade pelo caminho, 
principalmente por causa 
das eleições e de fatores 
externos.

Coordenação: Jorge Priori

Assine o jornal
Monitor Mercantil

(21) 3849-6444
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Balanço Patrimonial em 31/12/2021 (Em MR$) Demonstração do Resultado em 31/12/2021
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2021
(Em MR$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2021 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31/12/2021 ( Em MR$, execeto quando indicado de outra forma)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 (Em MR$)

Os documentos originais, devidamente auditados por
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, estão disponíveis,

na íntegra, na sede da companhia

2021 2020
Ativo 25.354 20.804
Circulante 23.392 18.756
Caixa e equivalentes de caixa 7.294 11.165
Clientes 15.537 7.382
Tributos a recuperar 101 60
Outros valores a receber 460 149
Não Circulante 1.962 2.048
Depósitos judiciais 89 84
Outros valores a receber 252 136
Direito de uso 605 796
Imobilizado 997 995
Intangível 19 37
Passivo e Patrimônio Líquido 25.354 20.804
Circulante 10.559 9.491
Obrigações com pessoal 4.576 3.456
Fornecedores 1.271 621
Passivo de arrendamento 262 265
Tributos a recolher 1.273 2.523
Dividendos a pagar 2.842 2.451
Outras obrigações 335 175
Não Circulante 3.344 1.032
Tributos a recolher 2.662 85
Passivo de arrendamento 682 944
Outras obrigações - 3
Patrimônio Líquido 11.451 10.281
Capital social 2.000 2.000
Reservas de lucros 9.451 8.281

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021 2020
Receita líquida 41.419 31.550
Custo dos serviços prestados (18.423) (13.470)
Lucro bruto 22.996 18.080
Despesas gerais e administrativas (6.872) (4.516)
Receitas financeiras 488 391
Despesas financeiras (175) (299)
Resultado financeiro líquido 313 92
Lucro antes dos impostos 16.437 13.656
Tributos sobre o lucro:

Imposto de renda e contribuição social corrente (4.177) (3.702)
Imposto de renda e contribuição social diferido (895) (150)

(5.072) (3.852)
Lucro líquido do exercício 11.365 9.804
Lucro líquido por ação (R$) 15,82 13,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021 2020
Lucro líquido do exercício 11.365 9.804
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 11.365 9.804

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social Reserva de lucros Legal Investimento Lucros acumulados Total
Saldos em 31/12/2019 2.000 400 5.012 - 7.412
Dividendo adicional proposto conforme AGO realizada em data 03/08/2020 - - (4.484) - (4.484)
Lucro líquido do exercício - - - 9.804 9.804
Destinação do lucro do exercício para:
Dividendo mínimo obrigatório - - - (2.451) (2.451)
Constituição de reserva para investimento - - 7.353 (7.353) -

- - 7.353 - 7.353
Saldos em 31/12/2020 2.000 400 7.881 - 10.281
Dividendo adicional proposto conforme AGO realizada em data 21/09/2021 - - (7.353) - (7.353)
Lucro líquido do exercício - - - 11.365 11.365
Destinação do lucro do exercício para:
Dividendo mínimo obrigatório - - - (2.842) (2.842)
Constituição de reserva para investimento - - 8.523 (8.523) -

- - 8.523 - 8.523
Saldos em 31/12/2021 2.000 400 9.051 - 11.451

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 11.365 9.804
Ajustes por:

Depreciação e amortização 507 473
Provisão para perda 200 100
Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado 5.072 3.852
Despesas com juros com arrendamentos 114 132
Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas (1) (135)
Outros ajustes ao lucro 73 1

Aumento (redução) dos ativos operacionais:
Clientes (8.353) (982)
Tributos a recuperar (41) (40)
Outros valores a receber (427) 633

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal 1.120 1.494
Fornecedores 667 (1.426)
Tributos a recolher (503) (1.494)
Outras obrigações 157 (31)

Caixa gerado pelas operações 9.950 12.381
Juros pagos (17) (31)
Juros pagos - arrendamentos (112) (82)
IRPJ e CSLL pagos (3.242) (2.275)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 6.579 9.993
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (301) (76)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (301) (76)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamentos de arrendamentos (345) (92)
Pagamento de dividendos (9.804) (5.977)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (10.149) (6.069)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (3.871) 3.848
Caixa e equivalentes de caixa: Saldo inicial 11.165 7.317

Saldo final 7.294 11.165
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (3.871) 3.848

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional. A O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio 
Ambiente S.A. (“Companhia”) foi constituída em 27/10/2011 e tem sede na Rua da 
Glória, 122, sala 801 e 802 - Glória - Rio de Janeiro. A Companhia tem o seu controle 
compartilhado entre O’Brien’s Response Management LLC, com participação de 
50%, EnvironPact Consultoria, com 26% de participação, sendo a EnvironPact parte 
do Grupo OceanPact, o qual tem a OceanPact Serviços como controladora, sendo 
esta última detentora dos 24% restantes. A Companhia tem por objeto social a presta-
ção de serviços de consultoria e treinamento em planejamento e gerenciamento de 
emergência e assuntos relacionados à segurança e meio ambiente. Impacto CO-
VID-19. Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que o 
surto do coronavírus (COVID-19) configura uma epidemia em escala global. As prin-
cipais ações tomadas pelo Grupo OceanPact, o qual a Companhia faz parte através 
de participação direta da Controladora OceanPact Serviços, desde o início da pande-
mia e já informadas anteriormente, vêm sendo mantidas e atualizadas conforme a 
necessidade diante de cada momento da evolução da pandemia. A eficácia das 
ações implementadas permitiu à Companhia a manutenção de suas atividades, ape-
sar do cenário adverso. A Administração da Companhia, com base no exercício de 
seu melhor julgamento, mantém o entendimento de não ser necessária a constituição 
de provisões contábeis proporcionadas por incertezas e riscos de perdas futuras rela-
cionadas ao COVID-19 em suas operações. Os eventos e condições geradas pela 
disseminação do COVID-19 não geraram incertezas relacionadas a continuidade 
operacional da Companhia, “impairment” de ativos não financeiros, realização dos 
tributos diferidos, de itens do ativo não circulante, imobilizado, estoques, intangível e 
contas a receber junto a terceiros/clientes. 2. Apresentação das Demonstrações 
Financeiras e Principais Práticas Contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e 
as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e apro-
vados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração da Compa-
nhia declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às 
informações utilizadas na sua gestão. 2.2. Apresentação das demonstrações finan-
ceiras. As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulga-
ção pela Administração da Companhia em 15/06/2022 e são apresentadas em milha-
res de reais, exceto quando indicado de outra forma. 2.2.1. Base de elaboração. As 
demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, con-
forme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é basea-
do no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais práticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras foram aplica-
das de modo consistente em todos os exercícios apresentados. Continuidade das 
operações. A Administração da Companhia, considerando o seu conhecimento do 
negócio e as perspectivas de mercado atuais, entende que as bases de preparação 
dessas demonstrações financeiras, que consideram a continuidade do negócio, são 
adequadas. A Companhia preparou essas demonstrações financeiras com base no 
pressuposto de que continuará em operação futura. A Administração não tem conhe-
cimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida significativa sobre a 
continuidade da Companhia. 2.2.2. Principais práticas contábeis. As principais práti-
cas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão de-
finidas a seguir: a. Caixa e equivalentes de caixa. Incluem numerário em espécie, 
depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alta liqui-
dez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de 
mudança de valor. b. Receita de serviços. A receita de serviços é mensurada com 
base no valor justo da contraprestação que a Companhia espera receber em um 
contrato com o cliente, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos inci-
dentes, sendo registrada no momento em que transfere o controle do produto ou 
serviço ao cliente. A Companhia fornece serviços para terceiros, que são reconheci-
dos como obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo. A receita é reco-

nhecida para esses serviços com base no estágio de conclusão do contrato, quando 
aplicável, sendo o estágio de conclusão determinado como a proporção do período 
total esperado para prestação do serviço. A receita de contrato com cliente é reconhe-
cida quando o controle dos serviços é transferido para o cliente por um valor que refli-
ta a contraprestação à qual a Companhia espera ter direito em troca destes serviços. 
c. Imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social 
foram apurados pelo “Lucro Presumido” através do regime caixa. O imposto de renda 
presumido é calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% sobre o percentual 
de 32% das receitas auferidas no tipo de modalidade de serviço prestado pela Com-
panhia, acrescido de 10% para as receitas que excederem R$240 no período de 12 
meses. A contribuição social é calculada mediante a aplicação da alíquota de 9% so-
bre o percentual de 32% da receita, sem acréscimo de tributação. d. Contas a receber. 
As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, incluindo os 
respectivos tributos diretos de responsabilidade da Companhia, menos os tributos 
retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários (quando aplicável). Ao 
mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia se utiliza de informações 
sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movi-
mentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar 
uns aos outros, com base em estimativas de perdas esperadas para os próximos 12 
meses ou por toda a vida da operação. A perda de crédito esperada se baseia na dife-
rença entre todos os fluxos de caixa contratuais que são devidos à Companhia, de 
acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa espera-se receber, descontados 
com base na taxa de juros efetiva original. e. Reconhecimento de despesas. As des-
pesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação 
com a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que compe-
tem a exercícios futuros são diferidas de acordo com seus respectivos prazos de du-
ração. f. Provisões. Uma provisão é reconhecida para obrigações presentes (legal ou 
presumida) resultantes em que seja possível estimar de maneira confiável e é prová-
vel que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A Companhia 
reconhece provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais incidentes 
sobre essas remunerações, de acordo com a quantidade de períodos trabalhados 
pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obrigações devidas, mas não efetiva-
das, em cada exercício. g. Arrendamentos. A Companhia utiliza taxas incrementais 
sobre empréstimos do Grupo OceanPact, à qual é controlada integral, para descontar 
os fluxos de caixa dos pagamentos de arrendamentos, cujas taxas implícitas não 
podem ser determinadas imediatamente. As taxas incrementais são estimadas a par-
tir das taxas de captação corporativa, que levam em conta a taxa livre de risco e o 
prêmio de risco de crédito da Companhia, ajustadas para refletir ainda as condições 
e características específicas do arrendamento, como o risco do ambiente econômico 
do país, o impacto das garantias, a moeda, “duration” do respectivo fluxo de paga-
mento e a data de início de cada contrato. h. Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção. As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia. i. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações 
dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto. j. Redução ao valor recu-
perável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou per-
da de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil lí-
quido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou 
de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o 
valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos tributos, que reflita o custo médio ponderado de ca-
pital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de 
venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em 
uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, 
ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de 
venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da 
transação mais recente com ativos semelhantes. Nos exercícios apresentados, a 

Companhia não identificou qualquer indicação de que seus ativos possam estar des-
valorizados e não houve nenhuma constituição nem reversão de provisão para perda 
por redução ao valor recuperável. k. Instrumentos financeiros. Ativos e passivos finan-
ceiros. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo 
acrescidos dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Os ativos 
e passivos financeiros são mensurados pelo: (a) Ao custo amortizado. (b) Ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes. (c) Ao valor justo por meio do resul-
tado. A mensuração é feita com base no modelo na intenção da Companhia e seu 
gerenciamento do seu portfólio. Os passivos financeiros são classificados como men-
surados subsequentemente ao custo amortizado. Avaliação do valor recuperável de 
ativos financeiros. Para os ativos financeiros, que não são mensurados ao valor justo 
por meio do resultado possuem o registro de perda do valor recuperável é mensurado 
pelas perdas de crédito esperadas se o risco de crédito do instrumento financeiro 
apresentar aumento significativo desde seu reconhecimento inicial, na data-base de 
divulgação. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas. 
a. Julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras requer que a Adminis-
tração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apre-
sentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de 
passivos contingentes, na data base das demonstrações. Contudo, a incerteza relati-
va a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. 
b. Estimativas e premissas. b.1. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. 
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quan-
do aplicável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avalia-
ção dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclu-
sões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. 4. Normas e Interpretações Novas e Revisadas. 
As normas revisadas apresentadas a seguir passaram a ser aplicáveis para períodos 
anuais iniciados em ou após 01/01/2021 e, portanto, estão sendo adotadas nas de-
monstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2021. A adoção des-
sas alterações de normas não resultou impacto relevante sobre as divulgações ou os 
valores divulgados nestas demonstrações financeiras. 
Norma ou interpretação Descrição

Alterações ao CPC 06 (R2)/IFRS 16

Benefícios relacionados à COVID-19 concedi-
dos a arrendatários em contratos de arrenda-
mento (atualização da data a ser considerada 
como expediente prático para pagamentos 

devidos até 30/06/2022)
Alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 
38/ IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 Reforma da taxa de juros de referência
Na data de aprovação destas demonstrações financeiras, a Companhia não aplicou 
as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não 
tem sua adoção mandatória, apresentadas a seguir.
Norma ou 
 interpretação Descrição

Em vigor para períodos  
anuais iniciados em ou após

Alterações ao CPC 
15/IFRS 3

Referência à Estrutura 
Conceitual 01/01/2022

Alterações ao CPC 
27/IAS 16

Imobilizado: Receitas antes 
do uso pretendido 01/01/2022

Alterações ao CPC 
25/IAS 37

Contrato oneroso - custo
 de cumprimento do contrato 01/01/2022

Melhoras anuais ciclo 
2018-2020

Alterações diversas no IFRS 1,
IFRS9, IFRS 16 e IAS 41 01/01/2022

Alterações ao CPC 
23/IAS 8

Definição de 
estimativas contábeis 01/01/2023

Alterações ao CPC 
36 (R3)/ IFRS 10 e ao 
CPC 18 (R2)/IAS 28

Venda ou Constituição de 
Ativos entre um Investidor e 

sua Coligada
ou “Joint Venture”

Postergada
indefinidamente

Alterações ao CPC 
32/IAS 12

Imposto diferido relacionado 
a ativos e passivos de uma 

transação única 01/01/2023

Alterações ao CPC 26 
(R1)/IAS 1

Classificação de Passivos como
Circulantes ou Não Circulantes

e Divulgação de Políticas
Contábeis Materiais 01/01/2023

Implementação CPC 
50/IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2023
Não é esperado que a adoção das normas listadas acima tenha impacto relevante 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia em períodos futuros.

Conselho de Administração: Tim Decker Whipple, Gregory Paul Fenton, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade. 
Diretoria: Adriano Ranieri Cervinho Viana, Pedro de Moraes Rego Martins, Pedro Rafael Nonato Perez. 

Contadora: Ericka Gonçalves Machado – CRC/RJ 112119/O-5.

Campo de Tupi, no pré-sal, foi o maior produtor de petróleo e gás natural em junho
Produção é oriunda de cinco áreas de cessão onerosa e oito de partilha

A Agência Nacional 
de Petróleo e Gás 
(ANP) publicou 

nesta quinta-feira o Bole-
tim Mensal da Produção 
de Petróleo e Gás Natural, 
com os dados consolida-
dos da produção nacional 
no mês de junho. Foram 
produzidos aproximada-
mente 2,828 MMbbl/d (mi-
lhões de barris por dia) de 
petróleo e 133 MMm3/d 
(milhões de metros cúbicos 
por dia) de gás natural, to-
talizando 3,664 MMboe/d 
(milhões de barris de óleo 
equivalente por dia). Os 
campos operados pela Pe-
trobras foram responsáveis 
por 92,7% do petróleo e do 
gás natural produzidos no 
Brasil.

A produção no pré-sal 
em junho registrou um vo-

lume de 2,759 MMboe/d 
(milhões de barris de óleo 
equivalente por dia), sendo 
2,188 MMbbl/d de petró-
leo e 90,7 MMm3/d de gás 
natural, o que correspon-
deu a 75,3% da produção 
nacional. A produção teve 
origem em 126 poços.

Com a assinatura dos 
contratos do segundo Lei-
lão dos Volumes Exceden-
tes da Cessão Onerosa, a 
partir de maio de 2022 as 
produções nos campos de 
Atapu e Sépia passaram a 
ser atribuídas, cada uma, 
a dois contratos distintos, 
um sob o regime de cessão 
onerosa e outro sob regi-
me de partilha da produ-
ção. No caso de Atapu, as 
participações ficaram di-
vididas em 39,5% (cessão 
onerosa) e 60,5% (parti-

lha da produção). Já para 
Sépia, a divisão ficou em 
31,3% (cessão onerosa) e 
68,7% (partilha da produ-
ção).

Em junho, o aproveita-
mento de gás natural foi 
de 96,7%. Foram dispo-
nibilizados ao mercado 
53,5 MMm³/dia e a quei-
ma de gás no mês foi de 
4,3 Mmm³/d. No mês de 
maio, os campos maríti-
mos produziram 97,4% do 
petróleo e 81,7% do gás 
natural. 

Campos e instalações

Em junho, o campo de 
Tupi, no pré-sal da Ba-
cia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás 
natural, registrando 714 
Mbbl/d de petróleo e 33,1 

MMm³/d de gás natural. A 
Plataforma FPSO Carioca, 
produzindo nos campos 
de Sépia e Sépia Leste, por 
meio de quatro poços a 
ela interligados, produziu 
172,904 Mbbl/d e foi a 
instalação com maior pro-
dução de petróleo.

A instalação Polo Arara, 
produzindo nos campos 
de Arara Azul, Araracanga, 
Carapanaúba, Cupiúba, Rio 
Urucu e Leste do Urucu, 
por meio de 35 poços a ela 
interligados, produziu 7,064 
MMm³/d e foi a instalação 
com maior produção de gás 
natural. Estreito, na Bacia 
Potiguar, teve o maior nú-
mero de poços produtores 
terrestres: 896. Tupi, na Ba-
cia de Santos, foi o campo 
marítimo com maior núme-
ro de poços produtores: 58.

Acumulações marginais

Esses campos produ-
ziram 663 boe/d, sendo 
194,2 bbl/d de petróleo e 
74,5 Mm³/d de gás natural. 
O campo de Iraí, operado 
pela Petroborn, foi o maior 
produtor, com 273,6 boe/d.

No mês de junho de 2022, 
265 áreas concedidas, cinco 
áreas de cessão onerosa e oi-
to de partilha, operadas por 
42 empresas, foram respon-
sáveis pela produção nacio-
nal. Dessas, 65 são marítimas 
e 213 terrestres, sendo 12 
relativas a contratos de áreas 
contendo acumulações mar-
ginais. A produção ocorreu 
em 5.445 poços, sendo 470 
marítimos e 4.975terrestres.

O grau API médio do 
petróleo extraído no Brasil 
foi de 28, sendo 2,2% da 

produção considerada óleo 
leve (>=31°API), 92,8% 
óleo médio (>=22 API e 
<31 API) e 5% óleo pesado 
(<22 API).

As bacias maduras ter-
restres (campos/testes de 
longa duração das bacias 
do Espírito Santo, Potiguar, 
Recôncavo, Sergipe e Ala-
goas) produziram 85,428 
Mboe/d, sendo 61,286 
Mbbl/d de petróleo e 3,838 
MMm³/d de gás natural. 
Desse total, 36,8 mil boe/d 
foram produzidos pela Pe-
trobras e 48,6 mil boe/d 
foram produzidos por con-
cessões não operadas pela 
Petrobras, dos quais: 19.999 
na Bahia, 19.181 boe/d no 
Rio Grande do Norte, 7.329 
boe/d em Alagoas, 1.847 
boe/d no Espírito Santo e 
257 boe/d em Sergipe.
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