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Preços de 
alimentos têm 
quarta queda 
consecutiva

O Índice de Preços de Alimen-
tos da FAO (Organização das 
Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação) teve uma que-
da média de 8,6% em julho em 
relação a junho, para 140,9 pon-
tos, marcando o quarto declínio 
mensal consecutivo. Apesar disso, 
manteve-se 13,1% acima do valor 
em julho de 2021.

Foi a queda mensal mais acen-
tuada desde outubro de 2008, li-
derada por retrações nos índices 
de óleos vegetais e cereais. Açúcar, 
laticínios e carnes também caíram, 
mas em menor grau.

Liderando o declínio, os pre-
ços mundiais do trigo tiveram 
queda até 14,5%, em parte co-
mo reação ao acordo alcançado 
entre a Ucrânia e a Rússia para 
desbloquear os principais portos 
do Mar Negro da Ucrânia, per-
mitindo a retomada das expor-
tações de grãos ucranianos. Po-
rém os preços internacionais do 
trigo ainda estavam 24,8% acima 
de seus valores em julho do ano 
passado.

O acordo para desbloquear os 
portos da Ucrânia também esteve 
por trás de uma queda de 10,7% 
nos preços mundiais do milho, 
informa a FAO. O aumento das 
disponibilidades sazonais na Ar-
gentina e no Brasil, onde as co-
lheitas de milho progrediram 
acima do ritmo do ano passado, 
também ajudaram a aliviar a pres-
são sobre os preços. O arroz teve 
a primeira queda desde o início 
de 2022.

O Índice de Preços de Óleos 
Vegetais caiu 19,2%, maior baixa 
em 10 meses. O Índice de Preços 
de Lácteos teve retração de 2,5% 
em relação a junho, mas ainda es-
tá 25,4% acima de seu valor em 
julho do ano passado. O Índice 
de Preços da Carne ficou quase 
estável, com pequena redução de 
0,5%, mas foi a primeira queda 
mensal após seis aumentos con-
secutivos.

O açúcar caiu 3,8%, terceira 
queda mensal consecutiva, com 
as perspectivas de desaceleração 
da economia global em 2022. A 
retração também foi desencade-
ada pelo enfraquecimento do re-
al frente ao dólar e preços mais 
baixos do etanol, que resultaram 
em uma produção de açúcar no 
Brasil maior do que o esperado 
anteriormente na primeira quin-
zena de julho.

No Brasil, o valor da cesta bási-
ca no mês passado caiu em 10 das 
17 capitais pesquisadas pelo Diee-
se. Página 3

Menor desemprego 
em 50 anos nos EUA 
reforça alta de juros
País tem 1,8 vaga para cada trabalhador disponível

Foram criados 528 mil em-
pregos nos Estados Uni-
dos em julho, o dobro 

do esperado pelos analistas do 
mercado financeiro, apesar dos 
temores de recessão, com a taxa 
de desemprego caindo para o ní-
vel de 3,5%, informou o Depar-
tamento do Trabalho dos EUA 
nesta sexta-feira. É a menor taxa 
em 50 anos.

O crescimento do emprego foi 
generalizado, liderado por ganhos 
em lazer e hospitalidade, serviços 
profissionais e empresariais e as-
sistência médica. A taxa de parti-
cipação da força de trabalho caiu 
ligeiramente para 62,1%, ainda 
abaixo do nível pré-pandemia de 
63,4%.

O número de pessoas fora da 
força de trabalho que atualmente 
querem emprego foi de 5,9 mi-
lhões em julho, acima do nível de 
5 milhões de fevereiro de 2020.

O salário médio por hora de to-

dos os funcionários em folhas de 
pagamento não agrícolas privadas 
aumentou US$ 0,15 (0,5%), para 
US$ 32,27 em julho. Nos últimos 
12 meses, o salário médio por ho-
ra aumentou 5,2%.

Na terça-feira, o Departamento 
do Trabalho informou que o nú-
mero de vagas de emprego caiu 
em 605.000, para 10,7 milhões até 
o final de junho. Mesmo com a 
queda acentuada, ainda havia cer-
ca de 1,8 vagas por trabalhador 
disponível, sinalizando a conti-
nuidade do aperto no mercado de 
trabalho.

“O mercado de trabalho mos-
tra aperto considerável, com indi-
cações de restrições prolongadas 
no lado da oferta (taxa de partici-
pação). Assim, acreditamos que a 
tarefa do Fed será mais difícil do 
que o precificado atualmente pelo 
mercado”, opina Felipe Sichel, só-
cio e economista-chefe do Banco 
Modalmais, comentando sobre os 

possíveis aumentos de juros pelo 
Federal Reserve (Fed, o BC norte-
-americano).

Marco Caruso, economista-
-chefe, e Eduardo Vilarim, econo-
mista do Banco Original, manifes-
taram, em relatório, a expectativa 
de que os juros norte-americanos 
devem continuar avançando, com 
elevação de 0,75 ponto percentu-
al (p.p.) na próxima reunião, que 
ocorre em setembro.

William Castro Alves, estrate-
gista-chefe da Avenue Securities, 
avalia que, a despeito do receio 
de recessão, a economia norte-
-americana segue com um nível de 
atividade forte. “O cenário parece 
muito mais de desaceleração do 
que recessão.”

O mercado de ações nos EUA 
operou de forma mista. O Índi-
ce Dow Jones, da Bolsa de Nova 
York, subiu 0,23%. O S&P 500 
caiu 0,16%. Nasdaq também caiu, 
0,50%.

Faltam professores, levando a menos dias de aulas
Embora as autoridades educa-

cionais estejam lutando para ga-
rantir que haja professores sufi-
cientes, os Estados Unidos estão 
passando por um período crítico 

de escassez de professores, infor-
mou o jornal Washington Post.

Devido a essa falta de mestres, 
continuou o relatório, os distritos 
escolares rurais do Texas assistirão 

às aulas quatro dias por semana 
no outono; na Flórida, veteranos 
sem experiência de ensino foram 
convidados a participar das salas 
de aula.

Número de novos empregos em julho foi o dobro das expectativas

AÇÕES PARA ENFRENTAR
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Alterações não se apresentam  
como algo normal a longo prazo. 
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

HIROSHIMA 
Data jamais pode ser esquecida, sob risco 
de que repitamos num grau de intensidade 
ainda maior, devastando o próprio planeta. 
Por Paiva Netto, página 2

NOVA GUERRA FRIA
Rivalidade com China e Rússia  
diminui a influência que Washington 
sobre os governos africanos.  
Por Edoardo Pacelli, página 2

Azul mantém 
Norte do Rio e 
Gol implantará 
hub na Bahia

A companhia aérea Azul con-
firmou a manutenção dos voos 
que ligam o Aeroporto Santos 
Dummont, no Rio de Janeiro, às 
cidades de Campos dos Goytaca-
zes e Macaé, no Norte Fluminen-
se. “A decisão foi tomada na data 
de hoje (5), após um encontro in-
termediado pelo ministro da In-
fraestrutura, Marcelo Sampaio”, 
informa a empresa em nota.

“A reunião contou com a pre-
sença do diretor de Relações Ins-
titucionais da companhia, Fábio 
Campos, do secretário de estado 
da Casa Civil do Rio de Janeiro, 
Nicola Miccione, e da equipe do 
senador Carlos Portinho, na capi-
tal carioca. Mais informações se-
rão divulgadas em um momento 
oportuno”, finaliza a Azul.

Já a Gol Linhas Aéreas implan-
tará na Bahia um centro de distri-
buição de voos e até 2023 deverá 
alcançar 50 voos diários nacio-
nais, além de ligações ao exterior 
através de suas parceiras interna-
cionais, partindo de aeroportos 
baianos. O plano de investimento 
da companhia é objeto de um ter-
mo de cooperação firmado com o 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Turismo (Setur-BA), 
informou a empresa.

O acordo com o estado pre-
vê incentivos fiscais e isenção de 
ICMS em operações e prestações 
de serviços relacionadas à implan-
tação do Centro de Distribuição.

A Gol se comprometeu a trans-
formar a capital baiana “em uma 
porta de entrada do Brasil”, des-
taca Ciro Camargo, diretor de Re-
lações Institucionais e Governa-
mentais da companhia aérea.

Liu Jie/Xinhua
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Washington na 
 África

Nova Guerra Fria Hiroshima

Dicas para planejar a aposentadoria

Por Paiva Netto

Neste 6 de agosto de 2022, 
precisamente às 8h15, com-
pletam-se 77 anos do lança-

mento da bomba atômica sobre Hiro-
shima; depois foi a vez de Nagasaki, 
também no Japão. Data que jamais 
será varrida das consciências sob risco 
de que, esquecidos desse abominável 
atentado à vida humana, o repitamos 
num grau de intensidade ainda maior, 
devastando não apenas uma cidade, 
mas o próprio planeta.

Um pouco de história. Agosto de 
1945. Na Europa, Hitler (1889–1945) 
se encontrava derrotado e morto. Ber-
lim, destruída e ocupada pelos russos. 
Em 25 de julho, dias antes do impacto 
de “Little Boy” – apelido do petardo 
de cinco toneladas que matou cerca de 
100 mil pessoas em solo japonês – o 
presidente norte-americano, Harry 
Truman (1884–1972), decide usar con-
tra o naquele tempo inimigo asiático o 
que ele mesmo designou em seu diário 
como “a coisa mais terrível já desco-
berta”.

Paul Tibbets 
(1915–2007) foi o 
piloto da marinha es-
colhido para coman-
dar o B-29 que deco-
lou da ilha de Tinian. 
O avião, batizado 
com o nome de sua 
mãe, Enola Gay, le-
vantou voo às 2h45. Ao seu lado, na 
missão que entraria para a história e 
mudaria a geopolítica do século 20, es-
tava o copiloto Robert Lewis, autor da 
famosa exclamação: “Meu Deus, o que 
fizemos!”

Décadas se foram. Todavia, o relato 
de muitos sobreviventes a respeito do 
sofrimento atroz por que passaram é, 
sem dúvida, uma das mais importantes 
bandeiras na luta pelo desarmamento e 
pela não proliferação de armas nucle-
ares. 

Contudo, acontecimentos diversos 
continuam sugerindo que a possibili-
dade de uma Terceira Guerra Mundial 
não é ilusória. A humanidade corteja a 
morte. Basta lembrar os maus-tratos 
que promove contra sua própria mora-
dia. A paz quase que não tem passado 
de figura de retórica. Em grande par-
te da trajetória humana, o período em 
que ela prevaleceu é ínfimo. Se é que 
já houve verdadeira paz neste mundo... 
Somente na Alma de alguns bem-aven-
turados é que tem conseguido habitar. 
Por isso, com certeza, advertiu o pa-
pa João Paulo II (1920–2005), numa 
memorável alocução, na década de 
1980, que “o perigo é real”.

A concórdia entre religiosos é a 
primeira a ser conquistada. A paz de 
consciência dos seres terrenos, gerada 

por uma nova postura ecumênica, por-
quanto altamente fraterna, prenuncia a 
paz social, a paz entre as instituições e 
a desejada paz mundial, sob a proteção 
do Pai Celeste, o maior diplomata da 
história deste orbe, não obstante nos-
so recorrente mau uso do livre-arbítrio. 
Para os que riem dessa realidade, uma 
pequena recordação do cético Voltaire 
(1694–1778): “Se Deus não existisse, 
precisaria ser inventado”.

Muitas nações não estão diretamente 
envolvidas nos conflitos armados que 
nos flagelam, porém todas sofrem a 
opressão do medo ou da miséria, pe-
la violência dos armamentos novos 
ou pelo desvio global de verba para a 
indústria da morte. Tudo isso em pre-
juízo da justa economia que gera espir-
itualização, educação, instrução, segu-
rança, alimentação e saúde dos povos. 
Portanto, a guerra nos ofende a todos 
nestes tempos de comunicação rápida 
e de temporais de informações, que 
ameaçam, com seus raios e trovoadas, 
dar curto-circuito nos cérebros.

Daí a inclusão que faço, neste 
bate-papo com vocês, do pensamen-

to de John Kennedy 
(1917–1963): “Só as 
armas não bastam 
para guardar a paz. 
Ela deve ser protegi-
da pelos homens (...). 
A mera ausência de 
guerra não é paz.”

A Terra só desco-
brirá a Paz quando viver o Amor es-
piritual e souber reconhecer a Verdade 
Divina. No entanto, a Divina Verdade 
de um Deus que é Amor. Não a de um 
ser brutal e vingativo, inventado pelos 
desatinos humanos.

De fato, o perigo continua real. E 
nós, como tontos, no meio dele, nessa 
“briga de foice no escuro”. “Quousque 
tandem, Catilina?”

É essencial salientar as propostas e 
ações de autêntico entendimento. Con-
flitante rota para os povos será a do 
remédio amargo. 

Por isso mesmo, não percamos a 
esperança. Perseveremos trabalhan-
do “por um Brasil melhor e por uma 
humanidade mais feliz”. Eis a direção 
da vitória. E não se trata de argumento 
simplório. A vida ensina, mas quantos 
de nós aprendemos a tempo? 

As soluções dos graves problemas 
de nossa sociedade passam pela devida 
valorização do Capital de Deus, ou seja, 
o Espírito Eterno do ser humano. Do 
contrário, acabaremos por enfrentar 
um conflito mundial maior que as duas 
grandes guerras do século 20 que, nu-
ma análise histórica, podem ser classi-
ficadas como uma só dividida em duas 
partes. Que Deus nos livre da terceira!

José de Paiva Netto é jornalista, radialista e escritor.

Por Edoardo Pacelli

O Departamento de 
Estado dos EUA 
anunciou, na sexta-

-feira, que o secretário de Es-
tado, Antony Blinken, viajará 
para a África do Sul, Repúbli-
ca Democrática do Congo e 
Ruanda. A embaixadora dos 
EUA nas Nações Unidas, Lin-
da Thomas-Greenfield, por 
sua vez, irá a Gana e Uganda 
neste mês de agosto.

As viagens ocorrerão de-
pois da visita do ministro das 
Relações Exteriores da Rús-
sia, Sergey Lavrov, a quatro 
países: Egito, Etiópia, Ugan-
da e República do Congo, e 
após a visita do presidente 
francês, Emmanuel Macron, 
ao Camarões, ao Benin e a 
Guiné-Bissau. Há uma rea-
ção contínua contra as polí-
ticas francesas no continen-
te – que muitos africanos, 
especialmente em países 
outrora governados pela 
França, veem como neoco-
loniais, depois, por exemplo, 
do comportamento manti-
do pelo governo francês, de 
Mitterand, durante o genocí-

dio da etnia tutsi, por parte 
dos hutus, em 1994.

A diplomacia dos EUA é 
amplamente percebida, por 
seus eleitores, por ser impul-
sionada pela rivalidade com a 
China e a Rússia, o que dimi-
nui a influência que Washing-
ton tem sobre os governos 
africanos, quando se trata de 
direitos humanos.

Em Ruanda, Blinken de-
ve trazer à tona a detenção 

do residente permanente dos 
EUA, Paul Rusesabagina, crí-
tico ferrenho do atual presi-
dente ruandês, Paul Kagame. 
Rusesabagina é o protagonista 
do sucesso do filme Hotel Ru-
anda; ele foi condenado, por 
Kagame, a 25 anos de prisão 
por acusações forjadas de ter-
rorismo.

O filme trata da situação 
em Ruanda, no ano de 1994, 

quando um conflito político 
entre as etnias hutus e tutsi 
levou à morte quase 1 milhão 
de pessoas em cem dias. O 
mundo fechou os olhos ao ge-
nocídio, mas um homem fez a 
diferença: Paul Rusesabagina, 
que era o gerente de um sofis-
ticado hotel na capital, Kigali, 
quando o conflito começou. 
Munido apenas de coragem, e 
com um tímido apoio dos Ca-
pacetes Azuis da ONU, abri-
gou no hotel mais de 1.200 
adultos e crianças que corriam 
sério risco de vida.

Blinken, igualmente, deve 
mediar a crescente disputa 
entre Kigali, a capital de Ru-
anda, e Kinshasa, no leste do 
Congo.

O senador norte-americano 
Bob Menendez, presidente do 
Comitê de Relações Exterio-
res do Senado, instou Blinken 
a realizar uma “revisão abran-
gente” do “desrespeito con-
tínuo do governo de Ruanda 
pelos direitos democráticos e 
humanos”.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), editor da re-

vista Italiamiga e vice-presidente do Ideus.

Por Bruno Martins

O preparo financeiro 
para a aposen-
tadoria pode ser 

motivo de preocupação para 
muitas pessoas. De acordo 
com a Secretaria de Previdên-
cia Social, o Brasil tem 19 mil-
hões de aposentados, sendo 
que dois em cada três ganham 
apenas um salário mínimo. 
Para eles, é um desafio orga-
nizar as contas e conseguir 
gerar novas fontes de renda 
para que o padrão de vida não 
despenque.

O consórcio é uma ferra-
menta de educação e disci-
plina financeira, que por não 
determinar data de contem-
plação, se torna uma das mel-
hores formas para se constru-
ir uma reserva a ser utilizada 
no futuro. Sua característica 
de poupança programada, 
com baixas taxas de adminis-
tração, auxilia no planejamen-
to e evita o risco de gastos 
impulsivos.

Por exemplo, com o 
consórcio é possível adquirir 
um imóvel que gere uma 
renda futura com aluguéis. 
Como se trata de um in-
vestimento de longo prazo, 
o pagamento será feito em 
parcelas sem juros que serão 
pagas durante muitos anos, 
facilitando a compra de 
uma casa, um apartamento, 
uma casa de férias ou out-
ros luxos que o consorciado 
tenha interesse.

Outra vantagem signifi-
cativa é a flexibilização de 
crédito, o que possibilita 
ao consorciado analisar e 
definir o valor da carta de 
contemplação do bem ape-
nas no momento da compra. 
Ou seja, caso o valor de um 
automóvel oscile dentro do 
mercado, mesmo que já as-
sociado ao segmento, o con-
sorciado poderá escolher em 
qual momento e por qual 
valor ele irá efetivar a com-
pra.

Deve-se considerar tam-

bém que mesmo no con-
texto pós-pandemia, com 
o consequente aumento da 
inflação e da taxa de juros, 
o consórcio não é afetado 
tão diretamente. Uma vez 
que esse segmento não ob-
tém taxa de juros, mas sim 
uma taxa de administração 
responsável por remunerar 
os fundos, ele permite que 
o financiamento do produto 
seja mais acessível ao públi-
co, viabilizando um plane-
jamento financeiro que se 
alinhe com os objetivos do 
consorciado no longo prazo.

Como última dica, é impor-
tante buscar o financiamento 
de produtos em instituições 
reguladas pelo Banco Central 
e pela CVM, autarquias que 
atuam na fiscalização do mer-
cado, regulando o seu funcio-
namento e garantindo a credi-
bilidade e a confiabilidade dos 
consórcios.

Bruno Martins é gerente de novos negócios 

da Multimarcas Consórcios.
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Suíça é ponte para 
exportações à Rússia

As exportações suíças para a Rússia aumentaram nos 
primeiros seis meses do ano, segundo a EIR, citando 

a Bloomberg. Especialmente componentes de jatos e tur-
binas a gás dispararam. As indicações são de que fornece-
dores de outros países usaram a Suíça para escapar das 
sanções da UE.

Depois de variar de US$ 1,04 milhão a US$ 2,6 milhões 
por mês de janeiro a abril, as exportações de turbojatos, 
turbo-hélices e outras turbinas a gás saltaram para US$ 
11,6 milhões em maio e US$ 6,1 milhões em junho. As ex-
portações totais da Suíça para a Rússia (US$ 512 milhões), 
foram cerca de 83% maiores em junho do que em janeiro, 
um mês antes do início da guerra contra a Ucrânia.

Não basta ser estatal

O governo sul-africano está buscando socorro junto 
ao setor privado para lidar com os apagões contínuos no 
País, encerrando assim o monopólio da empresa estatal 
Eskom, que fornece mais de 90% da eletricidade. As 
empresas poderão gerar e vender sua própria energia. A 
informação é do jornalista Edoardo Pacelli, ex-diretor de 
pesquisa do CNR (Itália) e editor da revista Italiamiga.

A África do Sul também dobrará sua aquisição de en-
ergia renovável, este ano, para mais de 5 mil megawatts e 
criará incentivos para os proprietários de painéis fotovol-
taicos venderem a eletricidade excedente à rede nacional. 
O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, afirmou: “A 
escassez de eletricidade é uma enorme restrição ao cresci-
mento econômico e à criação de empregos.”

As usinas funcionando a carvão, mal mantidas da Es-
kom, têm lutado para acompanhar a demanda nos últimos 
14 anos. O Tesouro Nacional da África do Sul, por sua 
vez, está finalizando os planos para assumir uma parte da 
dívida de quase 400 bilhões de rands, equivalentes a US$ 
24 bilhões, da Eskom a fim de colocar a empresa em um 
caminho sustentável.

Pirueta

A concessionária que explora o maior aeroporto do Re-
ino Unido – Heathrow, onde têm sido registrados super-
lotação, cancelamentos e perda de bagagens – distribuiu 
£ 4 bilhões (cerca de R$ 25 bilhões) a seus acionistas nos 
últimos 10 anos.

Rápidas

A Subseção Tatuapé da OAB/SP lançará 11 de agosto, 
Dia do Advogado, coworking no metaverso. É a primeira 
de São Paulo a oferecer a tecnologia virtual interativa 
a custo zero para seus associados *** A influenciadora 
Flávia Abreu abriu uma franquia da marca OutBêco 
(marca livremente inspirada na rede Outback) na Praça 
da Harmonia, que cresce com a revitalização do Porto 
Maravilha, região portuária do Rio *** As inscrições para 
o Programa Trainee 2023 do Itaú Unibanco vão até 5 
de setembro no site Trainee Feito Com Você (trainee-
feitocomvoce.com.br) *** Editora da PUC do Paraná, 
a PUCPress lança 2 livros em julho, A Vida Curta de um 
Fato e Métodos Alternativos ao Uso de Animais no Ensino: 
Uma Realidade no Ensino Superior Brasileiro *** No dia 15, o 
Centro Universitário de Brasília (CEUB) debaterá “Análise 
Econômica do Direito” com o presidente do STF, Luiz 
Fux, o ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto e a minis-
tra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (STM) em 
youtu.be/P3HPpSU6sD8

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

Cesta básica sobe 2,13% 
em SP e cai 1,28% no Rio 

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.

Valor dos alimentos básicos recuou em 10 das 17 capitais

Em julho, o valor 
do conjunto dos 
alimentos básicos 

diminuiu em 10 das 17 capi-
tais onde o Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) realiza mensalmen-
te a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos. 
Entre junho e julho, as redu-
ções mais expressivas ocor-
reram em Natal (-3,96%), 
João Pessoa (-2,40%), For-
taleza (-2,37%) e São Paulo 
(-2,13%). Sete cidades tive-
ram alta: Vitória (1,14%), 
Salvador (0,98%), Brasília 
(0,80%), Recife (0,70%), 
Campo Grande (0,62%), 
Belo Horizonte (0,51%) e 
Belém (0,14%).

São Paulo foi a capital 
em que o conjunto dos ali-
mentos básicos apresentou 
o maior custo (R$ 760,45), 
seguida por Florianópolis 
(R$ 753,73), Porto Alegre 
(R$ 752,84) e Rio de Janei-
ro (R$ 723,75). Nas cida-
des do Norte e Nordeste, 
onde a composição da ces-
ta é diferente, os menores 
valores médios foram re-
gistrados em Aracaju (R$ 
542,50), João Pessoa (R$ 
572,63) e Salvador (R$ 
586,54).

A comparação do va-
lor da cesta entre julho de 
2022 e julho de 2021 mos-
trou que todas as capitais 
tiveram alta de preço, com 
variações que oscilaram en-
tre 11,07%, em Aracaju, e 
26,46%, em Recife.

Em 2022, o custo da cesta 
básica apresentou elevação 
em todas as cidades, com 
destaque para as variações 
de Recife (15,83%), Belém 

(13,70%), Aracaju (13,48%) 
e Brasília (13,25%).

Com base na cesta mais 
cara, que, em julho, foi a 
de São Paulo, e levando em 
consideração a determi-
nação constitucional que 
estabelece que o salário 
mínimo deve ser suficiente 
para suprir as despesas de 
um trabalhador e da famí-
lia dele com alimentação, 
moradia, saúde, educação, 
vestuário, higiene, trans-
porte, lazer e previdência, 
o Dieese estima mensal-
mente o valor do salário 
mínimo necessário. Em 
julho de 2022, o salário 
mínimo necessário para a 
manutenção de uma famí-
lia de quatro pessoas deve-
ria ter sido de R$ 6.388,55, 
ou 5,27 vezes o mínimo 
de R$ 1.212. Em junho, o 
valor necessário era de R$ 
6.527,67, ou 5,39 vezes o 
piso mínimo. Em julho de 
2021, o valor do mínimo

Em julho de 2022, o tem-
po médio necessário para 
adquirir os produtos da ces-
ta básica foi de 120 horas e 
37 minutos, menor do que 
o registrado em junho, de 
121 horas e 26 minutos. Em 
julho de 2021, a jornada ne-
cessária ficou em 113 horas 
e 19 minutos.

Quando se compara o 
custo da cesta e o salário 
mínimo líquido, ou seja, 
após o desconto de 7,5% 
referente à Previdência So-
cial, verifica-se que o tra-
balhador remunerado pelo 
piso nacional comprome-
teu em média, em julho de 
2022, 59,27% do rendimen-
to para adquirir os produtos 
alimentícios básicos, pou-

co menos do que em ju-
nho, quando precisou usar 
59,68%. Em julho de 2021, 
quando o salário mínimo 
era de R$ 1.100, o percen-
tual ficou em 55,68%.

No Rio, em julho, o cus-
to da cesta básica na capital 
apresentou queda de 1,28% 
em relação a junho. Foi a 
quarta mais cara entre as 
capitais pesquisadas e atin-
giu o valor de R$ 723,75. 
Em comparação com junho 
de 2021, a cesta acumulou 
elevação de 16,48%. Na va-
riação acumulada ao longo 
do ano, o aumento foi de 
8,63%.

Entre os 13 produtos que 
compõem a cesta básica, 
sete tiveram aumento nos 
preços médios na compa-
ração com junho de 2022: 
o leite integral (26,07%), a 
banana (13,92%), a farinha 
de trigo (6,95%), a mantei-
ga (4,74%), a carne bovina 
de primeira (0,92%), o pão 
francês (0,64%) e o arroz 
agulhinha (0,56%). Os de-
mais seis produtos apresen-
taram queda nos preços mé-
dios: o tomate (-34,75%), a 
batata (-24,76%), o feijão 
preto (-3,67%), o açúcar re-
finado (-2,85%), o óleo de 
soja (-2,28%) e o café em 
pó (-0,52%).

Na comparação com 
junho de 2021, 10 dos 13 
produtos apresentaram ele-
vação nos preços. Os pro-
dutos com aumento de pre-
ços foram a batata (69,09%), 
o leite integral (67,4%), o 
café em pó (63,11%), a ba-
nana (44,97%), a farinha de 
trigo (34,72%), a mantei-
ga (23,08%), o óleo de so-
ja (22,46%), o pão francês 

(19,31%), o açúcar refinado 
(14,77%) e a carne bovina de 
primeira (4,58%). Registra-
ram diminuição de preços 
o arroz agulhinha (-9,95%), 
o feijão preto (-9,48%) e o 
tomate (-7,38%).

No acumulado nos pri-
meiros sete meses de 2022, 
três produtos apresentaram 
diminuição dos preços: o 
tomate (-28,87%), o açú-
car refinado (-1,56%) e o 
feijão preto (-0,78%). Os 
demais registraram alta: o 
leite integral (68,35%), a 
batata (30,62%), a farinha 
de trigo (27,71%), a mantei-
ga (23,11%), o óleo de so-
ja (14,37%), o pão francês 
(14,1%), a banana (7,2%), o 
café em pó (6,66%), a carne 
bovina de primeira (5,16%) 
e o arroz agulhinha (1,69%).

morador do Rio de Janei-
ro cuja remuneração equi-
vale ao salário mínimo de 
R$ 1.212 precisou trabalhar 
durante 131 horas e 22 mi-
nutos para adquirir a cesta 
básica em julho de 2022. 
Em junho de 2022, o tempo 
de trabalho necessário havia 
sido de 133 horas 05 minu-
tos e, em julho de 2021, de 
124 horas e 16 minutos.

Considerando o salário 
mínimo líquido (após o 
desconto de 7,5% da Pre-
vidência Social), este mes-
mo trabalhador precisou 
comprometer 64,56% de 
sua remuneração em julho 
de 2022 para adquirir os 
produtos de uma cesta bá-
sica suficiente para alimen-
tar uma pessoa durante um 
mês. Em junho de 2022, ha-
via comprometido 65,39% 
dessa remuneração e em ju-
lho de 2021, 61,07%.

Marco regulatório da micro e  
minigeração distribuída de energia elétrica

O governo federal 
promulgou dois 
artigos que ha-

viam sido vetados da Lei 
14.300/22 sobre o marco re-
gulatório da micro e minige-
ração distribuída de energia 
elétrica. As medidas que pas-
sam a fazer parte da lei foram 
publicadas no Diário Oficial 
a União desta sexta-feira.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, a pro-

mulgação é resultado da 
derrubada pelo Congresso 
Nacional, em julho, de dois 
vetos presidenciais ao PL 
5829/19, do deputado Si-
las Câmara (Republicanos-
AM), que trata do tema.

Com a derrubada do ve-
to, a lei passa a permitir que 
empreendedores com unida-
des flutuantes de captação de 
energia fotovoltaica dividam 
a central geradora em por-

ções menores enquadráveis 
nos limites de potência da 
microgeração ou minigera-
ção. Na época, o Executivo 
justificou que essa medida re-
sultaria em custos extras de R$ 
7 bilhões e que estes seriam 
repassados de grandes investi-
dores aos consumidores.

Outro artigo que passa a 
ser incorporado na lei con-
sidera os projetos de mini-
geração distribuída como 

projetos de infraestrutura de 
geração de energia elétrica pa-
ra fins de enquadramento no 
Regime Especial de Incenti-
vos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura (Reidi). O 
governo havia alegado que 
isso seria uma nova renúncia 
fiscal, para a qual não haveria 
estudos de impacto fiscal ou 
medidas compensatórias, o 
que iria contra a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.
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Investimentos e  
ações para enfrentar 
mudanças climáticas

Investimentos em estrutura básica, saneamento, água, 
energia limpa, transporte público limpo, melhoria 

da qualidade do ar e inovações no setor da agricultura, 
economia e edificações são essenciais para enfrentar 
as mudanças climáticas. Assim concluiu Thelma Krug, 
vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) em recente painel sobre o 
tema promovido pela Associação Brasileira de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental, Abes (SP) (in youtube.com/
watch?v=cPCPUpwPSnQ).

Fatores científicos aliados à observação dos eventos 
extremos que hoje enfrentamos no mundo, com fortes 
ondas de calor, secas e chuvas intensas, levam a concluir 
que as mudanças do clima não são derivadas de alterações 
cíclicas e normais do clima como muitos consideram, mas 
sobretudo pela influência humana que resulta na grande 
quantidade de dióxido de carbono concentrada na atmos-
fera, não experimentada nos últimos dois milhões de anos, 
conforme concluiu o último relatório do IPCC.

As mudanças que estamos presenciando são generaliza-
das, rápidas, estão se intensificando e não têm precedentes 
em milhares de anos. Cada uma das quatro últimas déca-
das tem sido sucessivamente mais quente do que qualquer 
outra desde 1850, pontuou Thelma Krug. Os riscos para a 
vida no planeta são enormes, e os estudos realizados pelo 
IPCC que projetam os vários cenários do aquecimento 
global permitem avaliar que, mesmo se mantermos o nível 
atual de aquecimento em 1,1ºC, colocamos os ecossiste-
mas em sério risco.

A projeção é a de que a temperatura do planeta aumen-
te devido a emissões cada vez maiores de CO² até o final 
do século, desequilibrando o estado já febril em que vive 
o planeta e o expondo a convulsões irreversíveis. Diante 
dessa realidade, o Acordo de Paris de 2015 concluiu pela 
necessidade de cooperação de todos com vistas a redu-
zir as emissões globais de gases do efeito estufa, visando 
manter o aquecimento global ao menos em 1,5ºC até 
2050, considerando os níveis pré-industriais, reconhecen-
do que isso amenizaria os riscos e impactos da mudança 
do clima.

Thelma Krug entende que estamos num momento 
decisivo. O aumento da temperatura acarreta eventos 
extremos com alterações dos níveis de precipitação, secas 
prolongadas aliadas a altas temperaturas, podendo no 
Brasil ocorrer com maior intensidade na Amazônia e na 
região Centro-Oeste, segundo estudos realizados desde 
2015 pelo IPCC.

A crise climática que já observamos acarreta efeitos 
também sobre os mais vulneráveis, daí a necessidade ur-
gente de mitigação e adaptação para a redução dos riscos.

Tudo isso demonstra que as mudanças climáticas não se 
apresentam como alterações normais a longo prazo e que 
não afetam a vida no planeta. Pela velocidade com que 
vêm ocorrendo, certamente devem receber maior atenção 
dos governos, pesquisadores, investimentos públicos e 
privados, da agricultura de baixo carbono e política públi-
ca setorial, inclusive, com a reformulação dos planos de 
ordenamento urbano das cidades, prevendo construções 
sustentáveis que diminuam as ilhas de calor geradas pelo 
concreto nos grandes centros urbanos e que serão por 
isso mais atingidos.

A constatação do IPCC de que a influência humana é 
um fator essencial na mudança do clima determina que 
todos temos o importante papel de contribuir e procurar 
soluções para manter o equilíbrio climático do planeta, 
pois os beneficiados seremos nós mesmos.

Mesmo com paralisação, produção 
de carros tem alta de 33,4%
Mesmo com a pa-

ralisação mo-
mentânea de 

quatro fábricas ao logo do 
mês, julho teve o nível mais 
alto de produção desde no-
vembro de 2020. Foram 
218.950 veículos produ-
zidos, alta de 7,5% sobre 
junho e de 33,4% sobre ju-
lho de 2021, quando a crise 
global dos semicondutores 
surpreendia a indústria em 
geral. No acumulado do 
ano, as 1,3 milhão de uni-
dades produzidas já estão 
no mesmo patamar dos se-
te primeiros meses do ano 
passado, de acordo com 
levantamento estatístico da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea).

As vendas em julho fo-
ram de 181.994 unidades, 
segundo melhor mês do 
ano, atrás apenas de maio. 
Mas se consideradas as ven-
das por dia útil, julho teve a 

maior média de 2022, com 
8,7 mil unidades licenciadas 
por dia, ante 8,5 mil de maio 
e junho. Na comparação 
do total de vendas internas 
em julho, houve avanço de 
2,2% sobre o mês anterior 
e de 3,7% sobre julho de 
2021. No acumulado do 
ano, a defasagem ainda é 
de 12%, com 1,1 milhão de 
emplacamentos.

Em julho, foram expor-
tados 41,9 mil veículos, 
11,4% a menos que em ju-
lho e 76,3% a mais que em 
julho de 2021. No total do 
ano, o volume de 288 mil 
unidades supera em 28,7% 
o resultado de igual período 
do ano passado.

A exportação se mantém 
num bom patamar, mas te-
ve um pequeno recuo em 
julho, após três meses se-
guidos de crescimento. O 
resultado é creditado à cri-
se financeira na Argentina, 
cujo governo vem limitan-

do a saída de dólares do 
país. Embora o Brasil tenha 
aumentado sua presença em 
importantes mercados da 
América Latina, a Argenti-
na ainda responde por 30% 
dos embarques de veículos 
nacionais.

Já segundo a Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores (Fe-
nabrave), em julho, as tran-
sações de veículos usados 
apresentaram alta de 3,3%, 
em relação ao mês anterior. 
Todos os segmentos auto-
motivos mostraram evo-
lução, fazendo com que o 
total de unidades transacio-
nadas atingisse 1.186.341 
veículos.

As transações de auto-
móveis e comerciais leves 
tiveram alta de 3,3% sobre 
junho. Os modelos com até 
três anos de fabricação cor-
responderam a 11,7% do 
total transacionado no mês. 
No acumulado do semestre, 

a participação desses veícu-
los foi de 10,8%.

A comercialização de ca-
minhões registrou aumento 
de 2,1%, somando 29.952 
unidades, número acima 
do volume médio mensal 
no ano, que é de 25,9 mil 
unidades. As trocas de ti-
tularidade de implemen-
tos rodoviários seguiram a 
mesma tendência, com alta 
de 0,7%.

Os ônibus tiveram a 
maior alta de todo o setor, 
em julho (6,6%), atingindo 
4.127 unidades transacio-
nadas, permanecendo com 
resultado positivo no ano.

O mercado de motos 
usadas ao contrário de no-
vas, que sofreu com a falta 
de produção, também re-
gistrou melhora (3,3%), o 
que mostra que o segmento 
continua aquecido, se man-
tendo como o que registra a 
menor queda percentual em 
relação a 2021 (-12,1%).

E-commerce: contas antigas e roubo  
de login são as fraudes mais comuns

“Contas mais 
antigas, mui-
tas vezes es-

quecidas por seus proprie-
tários, e o roubo de logins 
e senhas, por exemplo, são 
tendências de fraudes que 
têm sido aplicadas nos ma-
rket places, resultando em 
perdas financeiras e má 
experiência dos comprado-
res.” É o que aponta estu-
do da Signifyd. Segundo o 
levantamento, fraudes pro-
venientes de contas mais 
antigas aumentaram 200% 
ano a ano. “Essa medida da 
flutuação de pedidos muito 
arriscados e presumidos co-
mo fraudulentos devido a 
sinais comparados a dados 
anteriores, quando com-
paradas às novas contas, 
cresceu apenas 28% ano a 
ano. Isso demonstra que 
as contas antigas são mais 
atraentes aos fraudadores 
por possuírem confiança 
das tecnologias antifraudes 
existentes e que, muitas ve-
zes, estão esquecidas e não 

são utilizadas pelos verda-
deiros proprietários”, diz o 
estudo.

O roubo de dados de um 
perfil é um esquema no qual 
um fraudador ou uma qua-
drilha obtém informações 
de login e senha e se infiltra 
em uma conta. Esse modus 
operandi está em ascensão 
e, de acordo com dados da 
Signifyd no México, um pa-
ís com comportamento de 
fraudes similar aos brasilei-
ros, essa fraude aumentou 
239%, em 2021, ao se com-
parar com o período pré-
-pandemia.

Ainda de acordo com es-
tudo, 52% dos compradores 
brasileiros já viveram a expe-
riência de uma compra onli-
ne ser negada mesmo infor-
mando os dados corretos, 
válidos e créditos bancário. 
Este é o resultado dos falsos 
positivos. O termo se refere 
às análises de transações que 
apresentam possibilidades 
de serem fraudes, mas que 
estão alinhadas à conduta 

do comprador. Os resulta-
dos surgem por diferentes 
motivos e a consequência 
é o desconforto do consu-
midor, baixa recorrência de 
compras e possíveis perdas 
financeiras. Além disso, 
33% dos consumidores se 
incomodam com as recusas 
sem justificativas. Com a 
ausência de motivação para 
o cancelamento das transa-
ções, a má experiência vivi-
da pelo consumidor pode 
causar desistência daquela 
marca e desistência de tal 
transação ou novas com-
pras; 14% nunca souberam 
o motivo da negativa de sua 
compra; 43% desejam va-
lidação rápida das compras 
virtuais.

Já pesquisa da Kaspersky 
em parceria com a Corpa, 
intitulada “Infodemia e os 
impactos na vida digital” 
mostrou que, durante a 
pandemia, quando a maio-
ria das pessoas passou a 
trabalhar de casa, três em 
cada 10 brasileiros tiveram 

que baixar um aplicativo 
ou programa em seus dis-
positivos corporativos para 
facilitar a comunicação com 
terceiros.

Outro aspecto que a pes-
quisa abordou foi se esses 
funcionários solicitam a 
aprovação da área de TI an-
tes de realizar o download – 
e quase 30% disse que não 
busca essa autorização. Essa 
situação coloca a segurança 
das empresas em risco ao 
não saber quais dados estão 
sendo compartilhados para 
fora da sua infraestrutura e 
por quais meios isso é fei-
to. Entre os aplicativos mais 
baixados, de acordo com a 
pesquisa, estão as redes so-
ciais (70%) e os aplicativos 
de mensagens (55%).

Como consequência, 
esses aplicativos não au-
torizados podem fazer a 
empresa perder o controle 
sobre a produtividade dos 
funcionários e da segurança 
corporativa, principalmente 
dos dados confidenciais.

Exportação brasileira de carne de frango sobe 6%

As exportações bra-
sileiras de carne de 
frango somaram 

2,828 milhões de toneladas 
nos sete primeiros meses 
de 2022, segundo divulgou 
nesta quinta-feira a Asso-
ciação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA). O 
volume foi 6% superior ao 
registrado no mesmo perío-
do do ano passado. Em va-
lor, a exportação alcançou 
US$ 5,620 bilhões, número 
33,3% maior.

“O resultado confirma 
as expectativas da ABPA de 
manutenção das exporta-
ções em patamares acima de 
400 mil toneladas mensais 

até o final do ano, mostran-
do a forte demanda global 
pelo produto brasileiro”, 
destacou o presidente da 
ABPA, Ricardo Santin.

No mês de julho, indivi-
dualmente, as exportações 
ficaram em 405,3 mil to-
neladas, 4,5% menores que 
o no sétimo mês de 2021. 
Em receita, no entanto, 
houve aumento de 20,7%, 
com US$ 892 milhões. Os 
Emirados Árabes Unidos 
foram o maior comprador, 
com 37,8 mil toneladas ad-
quiridas, uma alta de 11%. 
A China, no segundo pos-
to, importou 37,5 mil tone-
ladas (-40,5%), e a Arábia 

Saudita, em terceiro lugar, 
importou 37,2 mil tonela-
das (52,7%).

O valor da produção 
agropecuária (VPA) final 
de São Paulo em 2021 foi 
de R$ 125,84 bilhões, índi-
ce 28,64% superior ao ano 
de 2020, de acordo com 
o Instituto de Economia 
Agrícola (IEA-APTA), da 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Esta-
do de São Paulo. O valor é 
superior ao índice previa-
mente divulgado em janeiro 
de 2022, estimado em R$ 
122,41 bilhões. A revisão 
levou em conta levanta-
mentos relacionados a pre-

ço e produção, referentes, 
principalmente, ao segundo 
semestre do ano passado.

Os cinco produtos com 
maior VPA do estado fo-
ram cana-de-açúcar, carne 
bovina, soja, carne de fran-
go e laranja para a indústria, 
representando 67,59% do 
valor total do estado. Segun-
do os pesquisadores do IEA, 
no caso das commodities, a 
evolução no VPA reflete o 
alto nível das cotações inter-
nacionais dos produtos de 
exportação, resultado da ele-
vação da demanda e da que-
da acentuada dos estoques, 
principalmente, de produtos 
como soja e milho.
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Três perguntas: aspectos de uma sucessão familiar
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
sucessão famil-
iar com Leandro 

Herculano, conselheiro 
TrendsInnovation do Bra-
sil, professor e palestrante 
nas áreas de gestão estraté-
gica de negócios, liderança e 
inovação.

Quais são os principais 
desafios para se organizar 
uma sucessão familiar?

O primeiro desafio que 
você tem ao se falar em 
sucessão familiar, é que as 
pessoas não gostam de fa-
lar de morte, pois esse é 
um assunto que incomoda. 
Nós precisamos desmistifi-
car o processo de que nem 
o fundador e nem os filhos 
são eternos, pois as pessoas 
morrem. A pandemia nos 
mostrou muito isso, com 
muitos profissionais da área 
de RH estratégico se posi-
cionando bem com relação 
ao planejamento de risco de 
processos sucessórios. Não 
estamos falando apenas de 
sucessão familiar, mas de 
sucessão como um todo.

Quando se tira o problema 
de não se falar de morte, você 
começa a ter planos de con-
tingência para isso, como en-
tender que num processo de 
sucessão eu posso ter um fil-
ho ou eu posso ter um execu-
tivo; o momento de separar 
o patrimônio da família do 
patrimônio da empresa, e o 
plano de organização visan-
do a perenidade do negócio. 
Infelizmente, pessoas vão e 
vêm, mas o negócio tem que 
ser perene.

Toda essa preparação en-
volve uma questão, que para 
mim, é muito complicada: 
quanto de transparência eu 
tenho nas relações entre os 
sócios? Em um grupo fa-
miliar, não necessariamente 
todos são de uma família. 
Às vezes eu tenho mais de 
um sócio. Mesmo dentro 
de uma família única, é pre-
ciso haver uma conversa 
bastante transparente. Essa 
transparência é muito ner-
vosa quando começamos 
a organizar um processo 
sucessório.

Por mais que as pessoas 
digam que não, a minha ex-
periência diz que esse tipo de 
processo envolve sentimen-
tos relacionados à história, 
valores e expectativas dos 
filhos. Vou dar um exemplo 
pessoal. Meu pai trabalhou 
com finanças a vida inteira, 
eu tenho uma filha que está se 
formando em artes cênicas, e 
nós temos o patrimônio da 
família que precisa ser admin-
istrado. A primeira coisa que 
aconteceu quando tratamos 
esse assunto com transparên-
cia foi que a minha filha nos 
disse que não queria nem ol-
har o processo, pois isso não 
era para ela. Como você pre-
cisa entender os caminhos, 
a transparência facilita esse 
tipo de processo.

Quando o grupo famil-
iar fica maior, você precisa 
de apoio profissional, pois 
existe um mapeamento de 
riscos e um plano de prepa-
ração de competências para 
os profissionais que vão 
entrar na gestão. Por exem-
plo, para que o filho de um 
sócio entre na gestão, quais 
são as competências que ele 
precisa ter? Qual o caminho 
para prepará-lo?

É preciso entender tam-
bém que nem todo sócio 
vai estar na gestão. De 
preferência, muitas vezes 
nós orientamos para que 
isso não aconteça. Eu vivi 
o caso de uma grande cor-
poração onde os filhos dos 
fundadores só poderiam 
trabalhar na empresa até 
a posição de trainees. De-
pois disso, eles tinham que 
sair. Um dos valores dos 
fundadores é que os filhos 
não entrariam na gestão, 
mas seriam preparados 
para serem acionistas da 
empresa.

O segundo desafio é 
que existe uma visão de 
sucessão só até a próxima 
geração em boa parte dos 
grupos familiares. O prob-
lema é que, quando você 
passa da segunda para a 
terceira geração, a situação 
só piora. Vamos imaginar 
o caso de um fundador que 
faleceu, deixando dois fil-
hos que já atuam na gestão 

e três netos que estão ent-
rando na gestão. Você tem 
noção de como isso fica? 
E se os netos já tiverem fil-
hos? É por isso que é preci-
so deixar as regras claras. Se 
um fundador tem um neto 
que é acionista, ele precisa 
pensar na forma como ele 
vai entrar no negócio.

Dentro do projeto que 
costumamos fazer, a re-
muneração do acionista é 
diferente da remuneração 
do executivo. O cara que 
está sentado na cadeira ex-
ecutiva tem salário, mas se 
ele também for acionista, 
ele vai ter duas remune-
rações. Até isso tem que 
estar dentro do acordo 
de sócios para não haver 
problema na sucessão. Se 
isso não acontecer, pode 
haver ciúmes. Um acioni-
sta pode questionar o fato 
do seu irmão ganhar mais, 
mesmo sabendo que ele é 
acionista e executivo. Isso 
pode ser o início de um 
conflito.

É por isso que, nessas 
horas, é preciso ter apoio 
profissional para ajudar no 
processo de construção dos 
acordos de sócio e de aval-
iação de competências de 
forma isenta. Geralmente, 
isso acontece em grupos 
com faturamento a partir 
de R$ 50 milhões. Nas em-
presas menores, isso não 
acontece, pois termina em 
briga mesmo e com a venda 
do negócio.

Quais são os principais 
erros cometidos numa 
sucessão familiar?

Tudo começa com um 
acordo de sócios bem feito, 
e o principal erro é a ausên-
cia desse acordo na forma-
ção do grupo familiar. Toda 
empresa tem um acordo de 
sócios inicial, que se chama 
contrato social, só que à me-
dida que a empresa evolui e 
cria complexidades, é ne-
cessário criar o conselho de 
família e o novo acordo de 
sócios.

Imagine um fundador que 
está chegando aos 60 anos, 
tem dois filhos, uma nova 
esposa e uma ex-mulher que 

possui ações da empresa. No 
momento em que ele orga-
niza o conselho de família, 
se constitui um novo acordo 
de sócios onde serão colo-
cados os direitos, as respon-
sabilidades e as diretrizes de 
todas as áreas. Esse conselho 
vai se reunir para discutir os 
negócios, seus indicadores e 
o patrimônio da família com 
tranquilidade, de forma a res-
guardar as relações familiares 
para além do negócio.

Se não houver essa tran-
quilidade, as coisas se per-
dem, e, na ausência do fun-
dador, você tem a briga de 
acionistas, justamente o que 
não se queria.

Um fundador tem a 
emoção relacionada à 
família e a emoção rela-
cionada à empresa. A 
questão é que existem 
famílias e “famílias”. Do 
outro lado, a empresa é 
o filho pródigo, que não 
causou aborrecimentos e 
não ficou falando beste-
iras. Você já se deparou 
com fundadores que tin-
ham conflito de emoções 
com relação à empresa e 
à “família”?

Quando eu vejo uma 
situação como essa, que é 
muito radical, a minha sug-
estão é para que o fundador 
venda tudo. Se ele não quis-
er a perenidade do negócio, 
o melhor é vender, distri-
buindo as partes em vida ou 
aplicando o dinheiro para 
viver bem. Qual o sentido 
do fundador deixar um le-
gado que se transforme em 
briga de família?

A outra opção seria 
contratar um gestor profis-
sional. Neste caso, o con-
selho de família resolve. 
Uma vez que o acordo 
disser que todos os herd-
eiros são acionistas, eles 
poderão cobrar resultados 
do presidente que vai to-
car a empresa depois que 
o fundador se for. Assim, 
os herdeiros vão gerir o 
patrimônio da família sem 
gerir a empresa. Indepen-
dente de qual seja a opção 
neste caso, as duas doem 
muito para o fundador.

AUSTRAL SEGURADORA S.A. 
CNPJ/MF Nº 11.521.976/0001-26 NIRE 33.3.0029234-9 

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de Junho 
de 2022. 1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de junho de 2022, às 
10:00 horas, na sede da Austral Seguradora 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 exer-
cício do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba; e Secretário: Rodolfo Arashiro Rodriguez. 4. Ordem do 
Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da ata 
na forma de sumário; (ii) a constituição do Comitê de Riscos, conforme defini-
do na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados nº 416 de 20 de 
julho de 2021 (“Resolução CNSP nº 416/21”), unificado e em estrutura única 
para as empresas do grupo prudencial, no âmbito da Companhia,e a aprova-
ção do seu regimento interno; (iii) a eleição dos membros do Comitê de Riscos 
do grupo prudencial; (iv) a ratificação da nomeação do Sr. Rodolfo Arashiro 
Rodriguez como diretor estatutário responsável pelos controles internos, em 
atendimento aos artigos 9º, caput,e 12, inciso I,da Resolução CNSP nº 416/21; 
(v) a constituição da Unidade de Conformidade e da Unidade de Gestão de 
Riscos, em atendimento aos artigos 10 e 18 da Resolução CNSP nº 416/21, de 
forma conjunta e em estrutura única para as empresas do grupo prudencial, no 
âmbito da Companhia, conforme definidas na Resolução CNSP nº 416/21, e 
a nomeação de seu gestor em atendimento aos artigos 12 e 20 da Resolução 
CNSP nº 416/21; (vi)a aprovação de determinados documentos de governança 
corporativa do grupo prudencial, nos termos do artigo 38 da Resolução CNSP 
nº 416/21; e (vii) a aprovação de determinados documentos de governança 
corporativa da Companhia. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Ad-
ministração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas 
ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a lavratura da presente ata na for-
ma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovar (i) 
a constituição do Comitê de Riscos, conforme definido na Resolução CNSP nº 
416/21, unificado e em estrutura única para as empresas do grupo prudencial, 
isto é, para a Companhia e para a Austral Resseguradora S.A., sociedade por 
ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.536.561/0001-26, com sede na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, Sala 401, Leblon, 
CEP 22.431-002, no âmbito da Companhia, nos termos dos artigos21 e 38, V 
da Resolução CNSP nº 416/21, e (ii) seu regimento interno,conforme Anexo I 
a esta ata. 5.3. Aprovar a eleição dos membros do Comitê de Riscos do grupo 
prudencial, conforme a seguir, todos com mandato unificado de 1 (um) ano a 
contar da presente data: A) Sérgio Goldenstein, brasileiro, casado, econo-
mista, portador da carteira de identidade nº 07669138-5, expedida pelo IFP/
RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.868.647-57, residente e domiciliado na 
Rua Almirante Guilhem, nº 421, apartamento 704, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22.440-000, para o cargo de presidente do Comitê de Riscos; B) Margo 
Isabel Black, cidadã britânica, divorciada, securitária, portadora do Documen-
to de Identidade RNE n.º V319283-C, emitido pela Polícia Federal, inscrita no 
CPF/ME sob o nº 057.475.247-12, residente e domiciliada na Avenida Aquare-
la do Brasil, nº 333, Bloco 1, apartamento 2.002, São Conrado, Rio de Janeiro/
RJ, CEP 22.610-010, para o cargo de membro do Comitê de Riscos; C) Michel 
Cukierman, brasileiro, em união estável, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 03.99.99.02-4, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 016.377.457-96, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, 
nº 336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.431-002, para o cargo de 

membro do Comitê de Riscos. Os Srs. Sérgio Goldenstein, Margo Isabel Black 
e Michel Cukierman declararam que atendem aos requisitos estabelecidos na 
Resolução CNSP nº 416/21. 5.4. Ratificar a nomeação do Sr. Rodolfo Arashi-
ro 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 profissional na Avenida Bartolomeu Mitre 336, 
Sala 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002, como diretor estatutá-
rio responsável pelos controles internos,conforme Resolução CNSP nº 416/21. 
5.5. Aprovar (i) a constituição da Unidade de Conformidade e da Unidade de 
Gestão de Riscos, de forma conjunta e em estrutura única para as empresas 
do grupo prudencial, isto é, para a Companhia e para a Austral Resseguradora 
S.A., no âmbito da Companhia, em atendimento aos artigos 10 e 18, § 4º, I e 
38, IV da Resolução CNSP nº 416/21 (“Unidade de Conformidade e Gestão de 
Riscos”), e (ii) a nomeação do Sr. Diogo Ferreira Morais, brasileiro, em união 
estável, economista, portador da carteira de identidade nº 21.430.648-2, expe-
dida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 111.677.327-90,com endereço 
profissional na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, Sala 401, Leblon, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002, como gestor da Unidade de Conformidade e 
Gestão de Riscos do grupo prudencial, em atendimento aos artigos 12 e 20 da 
Resolução CNSP nº 416/21. 5.6. Aprovar os seguintes documentos de gover-
nança corporativa do grupo prudencial, nos termos do artigo 38 da Resolução 
CNSP nº 416/21: (a) Código de Ética e Conduta Profissional, conforme Anexo 
II a esta ata;(b)Política de Privacidade de Dados, conforme Anexo III a esta 
ata;(c) Política de Gestão de Continuidade de Negócios, conforme Anexo IV a 
esta ata; (d)Política de Compliance, conforme Anexo V a esta ata; (e) Política 
de Controles Internos, conforme Anexo VI a esta ata; (f) Política de Prevenção 
à Fraude,conforme Anexo VII a esta ata; (g) Política Anticorrupção,conforme 
Anexo VIII a esta ata; (h) Política de Gestão de Riscos, conforme Anexo IX a 
esta ata; (i) Política de Segurança da Informação, conforme Anexo X a esta 
ata; (j) Política de Liquidez, conforme Anexo XI a esta ata;e (k) Política de 
Investimento de Recursos, conforme Anexo XII a esta ata,os quais passarão 
a ter eficácia a partir desta data. 5.7. Aprovar os seguintes documentos de go-
vernança corporativa da Companhia: (l) Política de Subscrição Garantia, con-
forme Anexo XIII a esta ata; (m) Política de Subscrição de Casco Marítimo, 
conforme Anexo XIV a esta ata; (n) Política de Subscrição de D&O, conforme 
Anexo XV a esta ata; (o) Política de Subscrição de E&O, conforme Anexo 
XVI a esta ata; (p) Política de Subscrição de Petróleo, conforme Anexo XVII a 
esta ata; (q) Política de Sinistros, conforme Anexo XVIII a esta ata; (r) Política 
de Resseguro, conforme Anexo XIX a esta ata; (s) Política de Subscrição de 
Responsabilidade Civil, conforme Anexo XX a esta ata; (t) Política de Produ-
tos, conforme Anexo XXI a esta ata; (u) Política de Alçadas, conforme Anexo 
XXII a esta ata; e (v) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, conforme 
Anexo XXIII 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 XXIII. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura 
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, con-
ferida e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba; Secretário: Rodolfo Arashiro Rodriguez; Membros do Con-
selho de Administração Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba;Gabriel 
Felzenszwalb e Michel Cukierman. Rio de Janeiro, 30de junho de 2022. Mesa: 
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Rodolfo Arashiro Rodriguez 
- Secretário. Conselheiros: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Gabriel Fel-
zenszwalb, Michel Cukierman. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00005026814 
em 02/08/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
Companhia Aberta - CNPJ nº 05.495.546/0001-84 - NIRE: 33300271406

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação. Ficam convo-
cados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em Liquidação 
a participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29 de 
agosto de 2022, às 10 horas, de forma exclusivamente virtual via plataforma 
Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da 
Prestação de Contas do Liquidante, nos termos do art. 213 da Lei 6.404/76; 
e 2) Aprovação da 6ª antecipação de partilha. 

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2022. 
Eximia Capital Partners Ltda - Liquidante.

Área de oncologia 
movimenta R$ 50  
bilhões no Brasil

Fundada em 2010, 
a Oncoclínicas do 
Brasil Serviços Mé-

dicos S.A. (Oncoclínicas) 
obteve, nesta sexta-feira, da 
Fitch Ratings, pela primei-
ra vez, atribuição de Rating 
Nacional de Longo Prazo 
‘AA (bra) e Perspectiva do 
rating estável. Considera-
do bastante pulverizado, o 
mercado de oncologia mo-
vimenta R$ 50 bilhões no 
Brasil, dos quais a Oncoclí-
nicas detém 4%.

O rating reflete o posi-
cionamento da companhia 
no competitivo segmento 
de oncologia no Brasil. A 
perspectiva estável mostra a 
expectativa de que a Onco-
clínicas manterá sua estraté-
gia de crescimento, que de-
ve resultar em alavancagem 
financeira líquida próxima 
a 3,5 vezes em 2022, se-
gundo critérios da agência, 
migrando para cerca de 2,5 
vezes em 2023 – nível forte 
para o atual rating.

O relatório da agência 
de classificação de risco de 
crédito destacou que o se-
tor de oncologia apresenta 
demanda crescente, com 
625 mil novos casos de cân-
cer diagnosticados no Brasil 
por ano, segundo o Institu-
to Nacional de Câncer (In-
ca). Até 2040, este número 
pode ser 66% maior, devido 
ao envelhecimento popula-
cional. A maior parte dos 
tratamentos é custeada pe-
lo Sistema Único de Saúde 
(SUS), dada a ainda baixa 
taxa de cobertura da popu-
lação pelos planos de saúde 
- cerca de 25% do total.

A Oncoclínicas possui 
contratos de exclusivida-
de de longo prazo (acima 
de 20 anos) com algumas 
fontes pagadoras, mas atu-
almente cerca de 55% de 
suas receitas estão concen-
tradas em cinco operadoras 
de saúde. “A expectativa é 
que a companhia dilua essa 
concentração nos próximos 
anos, à medida que firme 
novas parcerias”, ressalta o 
relatório.

A Oncoclínicas possui 
escala mediana na indústria 
de saúde, estando exposta 
à competição com partici-
pantes maiores, mais capi-
talizados, com portfólio de 
serviços mais diversificado e 
alto poder de barganha jun-
to a clientes e fornecedores. 
Ao final de março de 2022, 
a empresa contava com 129 
unidades em 13 estados mais 
o Distrito Federal (DF).

A empresa mostra estra-
tégia de crescimento, prin-
cipalmente via aquisições, e 
tem o desafio de ser bem-
sucedida na integração dos 
novos ativos, a fim de for-
talecer suas margens opera-
cionais no médio prazo. De 

junho de 2018 a dezembro 
de 2021, adquiriu 14 em-
presas e participações mi-
noritárias remanescentes 
em controladas, desembol-
sando R$ 673 milhões, fi-
nanciados por uma combi-
nação de aportes de capital 
do acionista controlador e 
dívida. Em 2022, a com-
panhia deve desembolsar 
cerca de R$ 1,1 bilhão em 
aquisições, sendo a mais 
relevante a da Unity Parti-
cipações S.A. (Unity), por 
R$ 558 milhões, concluída 
em julho. As transações se-
rão financiadas pelos recur-
sos líquidos remanescentes 
da oferta pública inicial de 
ações (IPO) realizada em 
agosto de 2021, no mon-
tante de R$1,7 bilhão. O 
cenário-base não incorpora 
aquisições acima de R$150 
milhões a partir de 2023.

A Oncoclínicas deve 
operar em novo patamar 
de rentabilidade a partir de 
2022, considerando a ma-
turação dos investimentos 
realizados e ganhos de es-
cala. A Fitch projeta Ebi-
tda, excluindo os efeitos 
da IFRS-16 de acordo com 
a metodologia da agência, 
e demais despesas não re-
correntes com plano de 
incentivos de ações e aqui-
sições, de R$ 618 milhões 
em 2022 e R$ 1,0 bilhão 
em 2023, com margens de 
16% e 17,1%, respectiva-
mente. Em 2021, o Ebitda 
foi de R$ 349 milhões e a 
margem, de 12,9%, ainda 
pressionada pelas recentes 
aquisições.

A agência prevê que as 
maiores despesas financei-
ras e necessidade de capi-
tal de giro devem limitar 
maiores avanços, este ano, 
no fluxo de caixa das ope-
rações (CFFO), que deve 
ficar em R$166 milhões, e 
R$442 milhões em 2023. 
A expectativa é que o flu-
xo de caixa livre (FCF) seja 
negativo em R$61 milhões 
em 2022, retornando a pa-
tamares positivos (R$85 mi-
lhões) em 2023, após inves-
timentos médios anuais de 
R$ 270 milhões no biênio, 
que inclui investimentos em 
expansão orgânica. A Fitch 
considerou distribuição de 
dividendos de 25% do lu-
cro líquido do ano anterior 
a partir de 2023.

As aquisições esperadas 
devem pressionar o índice 
dívida líquida/Ebitda, con-
forme cálculo da agência, 
para 3,5 vezes em 2022. Em 
2023, espera-se redução pa-
ra 2,5 vezes. O rating cap-
tura a estratégia da Oncoclí-
nicas de continuar com seu 
crescimento via aquisições, 
preservando a alavancagem 
financeira líquida abaixo de 
3,5 vezes.
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CONCESSÃO DE LICENÇA
CEMED CARE EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA. 
- CNPJ 07.794.623/0048-96, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – 
SMDEIS, através do processo nº 14/200.294/2012, a Licença Ambiental 
Municipal - LMO Nº 003094/2022 com validade de 120 meses para a atividade  
Clínica Médica sem internação com serviços de Diagnóstico para o imóvel 
sito à Rua Conde de Bonfim, nº 475 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
CBR 002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ n° 
09.080.064/0001-14, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SM-
DEIS, através do processo nº EIS-PRO-2022/02370, Licença Am-
biental Municipal para construção de grupamento residencial mul-
tifamiliar situado na Rua Citéria, 198 e 210 – Irajá, Rio de Janeiro-RJ.

LEILÕES SOMENTE ONLINE
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Agosto/2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Setembro/2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Outubro/2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Novembro/2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Dezembro/2022

www.brbid.com
Alexandro da Silva Lacerda,  MAT.103, Leiloeiro Público AVISA 
que fará leilão de Equipamentos, bens de consumo, veículos 

e eletrônicos, com autorização de BRBID

Descrição detalhada e condições do leilão em www.brbid.com
(21) 4441-9041/9042

LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME Nº 10.234.027/0001-00
NIRE 33.3.0029092-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 de julho de 2022, às 8:20 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de 
Macapá Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cida-
de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 
62, sala 701, Centro, CEP 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
3. MESA: Presidente: Mauricio Perez Botelho; Secretário: Guilherme Fiuza 
Muniz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) ele-
ger novo diretor com mandato coincidente aos diretores eleitos na reunião 
do conselho de administração realizada em 10 de junho de 2022 e consig-
nar a composição da diretoria. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente 
Reunião e procedida à leitura da ordem do dia, foram tomadas as seguintes 
deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer 
reservas ou ressalvas: 5.1. Considerando o exercício cumulativo do cargo 
de Diretor Presidente e Diretor Geral de Operações pelo Sr. Gabriel Mussi 
Moraes, aprovar a eleição, como Diretor Geral de Operações, com mandato 
coincidente aos dos diretores eleitos em reunião do Conselho realizada em 
10 de junho de 2022, permitida a reeleição, permanecendo no exercício das 
suas funções até a eleição e investidura de seus sucessores, o Sr: (i) NI-
COLAS JUAN OCTAVIO PINON DE MANFREDI, brasileiro, casado, enge-
nheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 066060906, expedida 
pelo SESP – RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 094.859.637-69, residente e 
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com en-
dereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 
22.250-906, para o cargo de Diretor Geral de Operações; 5.2. O Diretor 
ora eleito: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pú-
blica ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do art. 147 da 
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”);  
(ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária 
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis 
para os cargos de administração de companhia aberta, conforme esta-
belecido no §2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atende ao requisito de 
reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) 
não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia, na forma do inciso I do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não 
tem nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma 
do inciso II do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (vi) não é pessoa exposta 
politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável; e 
(vii) atende aos requisitos de indicação como membros da administração 
previstos na “Política de Indicação e Remuneração dos Administradores”, 
aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa S.A. em reunião 
realizada em 12 de setembro de 2019, consoante Docs. 2 que, numerados 
e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. O Diretor ora 
eleito inicia o mandato e toma posse mediante a assinatura dos respectivos 
termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reunião do Conselho de 
Administração, arquivado na sede da Companhia, e constam como Anexo I 
à presente ata. Em razão das alterações acima deliberadas, consignar que 
a Diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros 
até 10 de junho de 2025: (i) GABRIEL MUSSI MORAES, brasileiro, casado, 
engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 133295477, expe-
dida pelo IFP – RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 104.684.287-04, residente 
e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, 
CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) ALEXANDRE 
NOGUEIRA FERREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da car-
teira de identidade nº 6929633, expedida pelo SSP – MG, inscrito no CPF/
ME sob o nº 028.042.606-23, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo 
de Diretor Técnico; (iii) MAURICIO PEREZ BOTELHO, brasileiro, casa-
do, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04066824-6, expe-
dida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.107-00, residente 
e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, 
CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores; e (iv) NICOLAS JUAN OCTAVIO PINON DE MANFREDI, 
brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade 
nº 066060906, expedida pelo SESP – RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
094.859.637-69, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 
228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Geral 
de Operações. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se 
manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratu-
ra desta ata, em forma de sumário, conforme aprovado pelos membros do 
Conselho de Administração da Companhia que, lida e acha conforme, foi 
por todos assinada. Mesa: Presidente - Mauricio Perez Botelho; Secretário 
– Guilherme Fiuza Muniz; Conselheiros de Administração: Ricardo Perez 
Botelho, Mauricio Perez Botelho, Gioreli De Sousa Filho, Daniele Araújo Sa-
lomão Castelo e Flávio Alves de Lima. Confere com a original, lavrada em 
livro próprio. Rio de Janeiro, 01 de julho de 2022. Guilherme Fiuza Muniz - 
Secretário. Diretor eleito: Nicolas Juan Octavio Pinon de Manfredi - Diretor 
de Transmissão. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: 
LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Certifico o ar-
quivamento em 04/08/2022 sob o nº 00005031190. Jorge Paulo Magdaleno 
Filho - Secretário Geral.

EVAGON PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ-MF 07.713.485/0001-00 - NIRE 33.3.0027717-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Srs. Acionistas da EVAGON PARTICIPAÇÕES S/A convocados 
para a AGE a realizar-se no dia 26/08/2022, às 10h, na sede social da Cia., 
localizada na Rua General Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca/RJ, CEP 
22621-040, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição da 
Diretoria. Carlos Azevedo de Araujo e Carlos Silva de Araujo – Diretores.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e 
INTIMAÇÃO à MARCIA FALCÃO DA SILVA PORTO MAGALHÃES, 
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Sumária (Processo nº 0222509-74.2016.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VON MARTIUS contra MARCIA 
FALCÃO DA SILVA PORTO MAGALHÃES, na forma abaixo: 
O DR. JOSÉ MAURICIO HELAYEL ISMAEL, Juiz de Direito da 
Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que 
nos dias 17.08.2022 e 22.08.2022, às 12:30 horas, no Átrio do 
Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115, 5º Andar (hall dos elevadores 
da Lâmina Central), Castelo, RJ, e simultaneamente através do 
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pela Leiloeira 
Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, inscrita na JUCERJA sob 
o nº 127, será apregoado e vendido o Apartamento 308 – Bloco B, 
do edifício situado na Rua Von Martius, nº 325, Jardim Botânico, 
Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 920.731,36 (novecentos e vinte 
mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).- O 
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, 
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 
18 DE JULHO 2022: 1. Data, Hora e Local: Em 18/07/22, às 14:00 horas, 
na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (“Companhia”), 
localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP: 
20.260-080, na Cidade do RJ, Estado do RJ. 2. Convocação e Presença: 
Convocação realizada nos termos do Parágrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social, 
estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. 3. Mesa: 
Presidente: Mauro Ribeiro Viegas Filho; e Secretária: Cláudia Cid Varela 
Madeira Ferreira. 4. Deliberações: As seguintes matérias foram deliberadas 
e aprovadas por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a criação de uma filial da 
Companhia no município de Jequié no endereço Rua Brigadeiro Sá Bitencourt, 
nº 126/ térreo, Jequiezinho, Jequié/BA, CEP: 45.208-087. Foi autorizada e 
determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis 
e legais para tanto cabíveis. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata 
que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos 
os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Mauro Ribeiro Viegas Filho, Presidente; 
Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira, Secretária. Membros Efetivos: Yong 
Yu; Mauro Ribeiro Viegas Filho; Lin Li; e Junjie Jiang. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. RJ, 18/07/22. Mauro Ribeiro Viegas Filho - Presidente 
da Mesa e Vice- Presidente do Conselho de Administração; Cláudia Cid Varela 
Madeira Ferreira - Secretária. Jucerja nºs. 5027468, 29902048940 e demais 
constantes do termo de autenticação em 02/08/22.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 18.593.815/0001-97 - NIRE 33.3.0031102-5 | Código CVM nº 024236
Disponibilização da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Admi-
nistração realizada em 27 de Junho de 2022, às 10 horas. A Companhia vem 
informar sobre a disponibilização da Ata acima mencionado na página da internet 
deste jornal, na mesma data desta edição impressa, a qual poderá ser acessada 
através do seguinte link: https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2022. 

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 18.593.815/0001-97 - NIRE 33.3.0031102-5 | Código CVM nº 024236
Disponibilização da Ata da Ata de Reunião do Conselho de Administração 2ª 
Sessão realizada em 29 de Junho de 2022, às 15:30 horas. A Companhia vem 
informar sobre a disponibilização da Ata acima mencionado na página da internet 
deste jornal, na mesma data desta edição impressa, a qual poderá ser acessada 
através do seguinte link: https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2022. 

AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A.
(Companhia Fechada) 

CNPJ/MF nº 10.335.963/0001-08 - NIRE nº 33.3.0028795-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022
No dia 15 de julho de 2022, às 09:00 horas, foi realizada a Assembleia Geral 
Extraordinária da Aços Laminados do Pará S.A. - ALPA (“Companhia”), de 
forma digital, e aprovou a alteração do endereço da sede social da Companhia 
de Praia de Botafogo, nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-145,  
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para Praia de 
Botafogo, nº 186, sala 1801, Botafogo, CEP 22.250-145, na Cidade do  
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a consequente alteração do 
Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia que terá a seguinte redação: 
“Artigo 2º: A Sociedade tem sede na Praia de Botafogo, 186, sala 1801, 
Botafogo CEP: 22.250-145, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, podendo, para melhor desempenho de suas atividades, 
criar sucursais, filiais, depósitos, agências, armazéns, escritórios de 
representação ou qualquer outro tipo de estabelecimento no País e 
no exterior.” Registrada na JUCERJA sob o número 00005020757 em 
28/07/2022. Sua versão na íntegra no site do jornal Monitor Mercantil: 
https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
29/07/2022: Data, Horário e Local: Aos 29/07/2022, às 10:00h, na sede 
social da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 
701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Car-
los Ferrari – Presidente e Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. 
Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a to-
talidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada 
a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio 
(7ª parcela de 2022). Deliberações Aprovadas: Os acionistas aprovam por 
unanimidade de votos, conforme recomendação do Conselho de Adminis-
tração, a distribuição de juros sobre 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. Encerramento: Oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a 
lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente e 
Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. Repsol Upstream B.V., Repsol 
Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a 
deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Companhia. 
RJ, 29/07/2022. Alberto Costa Souza Fontenelle - Secretário. Jucerja nº 
5026806 em 02/08/2022.

Captação global de capital de risco 
fechou semestre com US$ 158,6 bilhões
EUA responderam por US$ 121,5 bilhões

A captação global 
de capital de risco 
(venture capital) 

registrou recorde, no pri-
meiro semestre deste ano, 
e atingiu US$ 158,6 bilhões, 
de acordo com a última edi-
ção da pesquisa da KPMG, 
“Venture Pulse”. Os Esta-
dos Unidos impulsionaram 
esse movimento, respon-
dendo por US$ 121,5 bi-
lhões apenas nesse período, 
em comparação com o va-
lor anual de US$ 138,9 bi-
lhões registrado em 2021. Já 
o investimento global deste 
recurso caiu de US$ 165,3 
bilhões em 11.468 negócios 
no primeiro trimestre para 
US$ 120,2 bilhões em 8.420 
negócios no segundo.

“A captação de recursos 
globais foi impulsionada 
pela atividade nos Estados 
Unidos, mas em um cenário 
macroeconômico e geopo-
lítico global mais delicado, 
o investimento de capital de 
risco está caindo em função 
da maior seletividade dos 
investidores. Apesar disso, 

oportunidades em seguran-
ça cibernética, automação, 
gerenciamento da cadeia de 
suprimentos e energias al-
ternativas continuam atrain-
do um interesse significati-
vo dos investidores e devem 
permanecer aquecidas no 
próximo trimestre”, analisa 
o sócio-líder de consultoria 
em mercados de capitais da 
KPMG no Brasil, Rodrigo 
Guedes.

Apesar do comporta-
mento mais criterioso dos 
investidores e do maior fo-
co na geração ou preserva-
ção de caixa das empresas, 
as maiores rodadas de cap-
tação do trimestre em todas 
as regiões analisadas se con-
centraram não só nas tradi-
cionais fintechs, mas tam-
bém nas cleantechs (ligadas 
à sustentabilidade). “Esse 
movimento demonstra o 
crescente interesse dos in-
vestidores em negócios re-
lacionados às práticas ESG 
(meio ambiente, social e go-
vernança)”, explica o sócio-
diretor e líder do programa 

Emerging Giants da KPMG 
no Brasil, Diogo Garcia. 

Dados do levantamento

A captação de recursos 
global permaneceu muito 
forte, com US$ 158,6 bi-
lhões levantados até o final 
do segundo trimestre deste 
ano - no caminho de supe-
rar o recorde de US$ 252,2 
bilhões estabelecido em 
2021.

A atividade de captação 
de recursos na Europa caiu 
do ritmo recorde, com US$ 
13,3 bilhões em captação de 
recursos no meio do ano, 
enquanto a captação de re-
cursos na Ásia permaneceu 
muito moderada em com-
paração com os recordes 
anteriores, com US$ 16,9 
bilhões arrecadados no pri-
meiro semestre deste ano.

O investimento em capital 
de risco nas Américas caiu de 
US$ 89,3 bilhões em 5.034 
negócios no primeiro trimes-
tre deste ano para US$ 66,2 
bilhões em 3.778 negócios 

no segundo período. Os Es-
tados Unidos foram respon-
sáveis por US$ 62,3 bilhões 
em investimentos no segun-
do trimestre nas Américas, 
abaixo dos US$ 81,9 bilhões 
no primeiro.

No Brasil, os investimen-
tos em capital de risco atin-
giram US$ 570 milhões em 
86 transações no segundo 
trimestre deste ano, repre-
sentando uma queda signifi-
cativa em relação ao trimes-
tre anterior que, contudo, 
foi o primeiro trimestre com 
maior investimento deste ti-
po na história do país.

O investimento em capi-
tal de risco na Ásia caiu para 
o menor nível em oito tri-
mestres de US$ 24,5 bilhões 
em 2.206 negócios no se-
gundo trimestre deste ano.

Apesar da queda para 
US$ 27,2 bilhões no segun-
do trimestre deste ano, o 
investimento em capital de 
risco na Europa permane-
ceu muito forte em com-
paração com as tendências 
históricas.

Títulos públicos prefixados 
registram as maiores 
rentabilidades de julho

O Índice de Mercado 
Anbima (IMA), 
referência para os 

investimentos em renda fi-
xa, valorizou 0,47% em ju-
lho, acumulando retorno de 
4,98% no ano. O índice refle-
te a carteira de títulos públi-
cos negociados em mercado. 
No mês, o destaque ficou 
com os prefixados de venci-
mentos mais longos, repre-
sentados pelo IRF-M1+, cuja 
rentabilidade atingiu 1,20%, 
o que não acontecia desde 
dezembro de 2021.

“O desempenho posi-
tivo do IRF-M1+ sugere 
que parte dos investidores 
já podem estar projetando 
patamares mais baixos para 
a inflação no médio prazo, 
pois os papéis refletidos 
por esse subíndice têm pra-
zo médio de vencimento de 
640 dias úteis. A percepção 
é confirmada pela expecta-
tiva Focus para o intervalo 
de 13 a 24 meses”, avalia 
Marcelo Cidade, economis-
ta da Associação Brasileira 
das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capitais 
(Anbima). Os prefixados de 
até um ano, espelhados no 
IRF-M1, também tiveram 

variação positiva (1,05% em 
julho e 6,09% no ano).

Títulos de longo prazo
A carteira das NTN-Bs 

com prazos acima de cinco 
anos, replicada pelo IMA-
B5+, apresentou o pior resul-
tado entre os subíndices em 
julho, com recuo de 1,84% 
e acumulando variação de 
0,16% no ano. “A precifica-
ção desses papéis está corre-
lacionada às expectativas de 
longo prazo da economia, já 
que o vencimento médio da 
carteira é de 2.642 dias úteis. 
O resultado é um reflexo das 
incertezas dos investidores, 
sobretudo em função do ci-
clo eleitoral e das dúvidas 
quanto ao cenário externo e 
à manutenção do ambiente 
fiscal brasileiro” comenta Ci-
dade.

No ano, o melhor desem-
penho entre os títulos públi-
cos ficou com o IMA-S, for-
mado por papéis pós-fixados 
atrelados à taxa Selic (LFTs), 
com valorização acumulada 
de 6,75%. No mês, o subín-
dice variou 1,04%. O IMA-
B5 (formado por NTN-Bs 
até cinco anos), que se man-
teve estável em julho, vem 
em seguida com 6,75%.
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