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Tarifa elétrica  
de Itaipu
tem 1ª queda
em 13 anos

A Itaipu Binacional anunciou 
a definição das bases orçamentá-
rias correspondentes ao exercício 
de 2022 e a tarifa de eletricidade. 
Congelada desde 2009, a tarifa foi 
reduzida em 8,2%. O Brasil defen-
dia um valor de US$ 18,97/kW; a 
posição do Paraguai era de manter 
os US$ 22,60/kW. Os dois lados 
chegaram a um consenso ao esta-
belecer o Custo Unitário dos Ser-
viços de Eletricidade (Cuse) para o 
ano de 2022 em US$ 20,75/kW, al-
cançando um valor intermediário.

É a primeira diminuição da ta-
rifa de Itaipu após 13 anos. Os 
ingressos adicionais estimados se-
rão utilizados para a manutenção 
da tarifa de repasse de Itaipu nos 
moldes da aprovada provisoria-
mente pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), em de-
zembro de 2021, que considerou 
o valor de US$ 18,97/kW.
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Deflação foi 
puxada somente 
pelo corte no 
ICMS

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
fechou o mês de julho com defla-
ção de 0,68%, a menor taxa da sé-
rie histórica do IBGE, iniciada em 
1980. No acumulado do ano, a in-
flação oficial está em 4,77% e em 
12 meses segue acima de 2 dígi-
tos: 10,07%. Para as famílias mais 
pobres (rendimentos até 5 salários 
mínimos), os preços caíram me-
nos: 0,60%, segundo o INPC.

Uma das explicações foi a ace-
leração dos preços de alimentação, 
que afetam proporcionalmente 
mais as famílias de renda mais 
baixa. A alta de 25,46% no leite 
longa vida e de 14,06% em leites e 
derivados pressionou o grupo Ali-
mentação, que ficou 1,30% mais 
alto no mês.

Dos 7 grupos pesquisados pe-
lo IBGE, apenas 2 tiveram que-
das: Transporte (devido à redução 
dos preços dos combustíveis) e 
Habitação (puxado por tarifas 
elétricas). Em ambos os casos, o 
motivo foi o corte nos impostos 
(ICMS).

Chama a atenção que o índice 
de difusão (quantidade de produ-
tos e serviços que subiram no mês 
em relação ao total de itens pes-
quisado) permanece alto, em 63%

Eduardo Vilarim, economista 
do Banco Original, destaca que a 
média dos núcleos contraiu após 
meses em alta, levando a ponderar 
se um impacto da política mone-
tária já estaria incorrendo sobre 
os preços, em especial os serviços. 
“Diante do resultado, mantemos 
nossa projeção de 7,3% para in-
flação de 2022.” Página 3

Argentina busca 
acordo sobre preços 
e salários por 60 dias

O presidente da Argentina, Al-
berto Fernández, convocará esta 
semana empresários e sindicalis-
tas para acordar preços e salários 
para os próximos 60 dias, a fim de 
enfrentar a inflação e evitar queda 
nos rendimentos reais.

O ministro da Economia, Ser-
gio Massa, assumiu a pasta sem-
ana passada e anunciou um con-
junto de medidas que visam trazer 
tranquilidade à economia do país, 
com destaque para o combate à 
inflação, que deverá fechar este 
ano em 90,2%, de acordo com 
as previsões de analistas privados 
divulgados em julho pelo Banco 
Central.

Lucro dos bancos em 
2021 bateu recorde
Rentabilidade ainda perde para pré-pandemia

O Banco Central do Brasil 
divulgou o Relatório de 
Estabilidade Financeira 

(REF) referente ao segundo se-
mestre de 2021. O BC avalia que 
não havia risco relevante para a 
estabilidade financeira. Testes de 
estresse de capital demonstravam 
que o sistema bancário estava 
preparado para enfrentar todos 
os choques macroeconômicos si-
mulados. O Sistema Financeiro 
Nacional mantinha provisões ade-
quadas ao nível de perdas espera-
das com crédito e capitalização e 
liquidez confortáveis, segundo o 
relatório.

O lucro líquido do sistema fi-
nanceiro foi de R$ 132 bilhões em 

2021, 49% superior ao registrado 
em 2020 e 10% acima do observa-
do em 2019. Foi o maior resultado 
desde 1994, quando o BC iniciou 
a série. O retorno sobre o patri-
mônio líquido (Return on Equity 
– ROE) foi de 15%, percentual 
inferior a 2019 (16,7%), mas ain-
da assim o segundo maior desde 
2012. O ROE do ano passado foi 
quase 40% maior que em 2016 
(11,6%), ano em que a presidente 
Dilma Rousseff  sofreu o impea-
chment.

“A rentabilidade dos bancos re-
tornava ao nível pré-pandemia. O 
crescimento da margem de juros, 
a redução das despesas com pro-
visões e os ganhos de eficiência 

explicavam a melhora dos resulta-
dos em 2021. A expectativa é de 
evolução mais moderada da renta-
bilidade nos próximos períodos”, 
projeta o Banco Central.

O BC acredita que as receitas 
de serviços devem crescer em 
ritmo mais lento, e os custos de-
vem seguir pressionados pela in-
flação. “O cenário para 2022 é de 
atividade econômica mais fraca, 
menor crescimento do crédito, 
normalização da inadimplência 
e de custo de captação e ope-
racional mais altos. Esses ele-
mentos representam obstáculos 
para a evolução da rentabilidade 
à frente”, explica a autoridade 
monetária.

Diferença de juros entre Europa, EUA e 
América Latina gera lucros de até 29%

As diferenças entre as altas 
taxas de juros da América 
Latina e as praticadas na 

Europa e nos EUA estão criando 
oportunidades de elevados lucros 
para investidores financeiros, 
através da prática conhecida co-
mo carry trade. O modelo con-
siste em pegar dinheiro a juros 
ainda baixos e aplicar nos mer-
cados latinos, ganhando com a 
diferença.

Segundo Richard Perry, analista 
de mercado da plataforma de ne-
gociações Infinox, o carry trade 
pode gerar lucro por meio de ga-
nhos cambiais e diferenciais de ju-
ros. De acordo com dados divul-
gados pela Bloomberg, a prática 
de investir em moedas de merca-
dos emergentes com euros em-
prestados vem gerando até 29% 
de retorno este ano, em grande 
parte devido à recente queda do 
euro para níveis historicamente 
baixos em relação às moedas de 
mercados emergentes.

A fonte dessa oportunidade 
são as políticas de taxas de juros 
aplicadas sem exceção em toda 
a América Latina para mitigar as 
pressões inflacionárias; políticas 
que contrastam com as dos EUA 
e da Europa, onde as taxas perma-
necem ainda baixas. A tendência 
do carry trade foi reforçada pela 
força relativa das moedas latino-

-americanas durante a primeira 
parte do ano.

Durante o primeiro trimestre 
de 2022, as principais moedas da 
América Latina registraram altas 
significativas, incluindo o real (alta 
de 17,3% em relação ao dólar), o 
peso chileno (9,49%), o peso co-
lombiano (8,25%) e o Sol peruano 
(7,34%).

“Embora os ganhos tenham 
se tornado menos confiáveis nos 
últimos meses, os diferenciais de 
juros oferecidos nessas regiões em 
comparação com os oferecidos 
nos EUA e na Europa permane-
cem significativos e um importan-
te gerador de lucro como parte do 
carry trade”, explicou Richard.

“Os bancos centrais da Améri-
ca Latina subiram agressivamente 

ao longo de 2022 na luta contra os 
surpreendentes níveis de inflação. 
O Banco Central do Brasil, por 
exemplo, aumentou sua taxa de 
juros Selic acima de 13%, lutando 
contra uma taxa de inflação atu-
almente em torno de 12%. Com 
mais uma alta em julho, crescem 
as perspectivas de que a taxa Selic 
atinja 14% em 2022”, diz o analis-
ta de mercado.

“Em contraste, o Banco Cen-
tral Europeu é muito mais con-
servador em sua abordagem de 
política monetária e pode ter di-
ficuldades para aumentar as taxas 
além de 1%. Isso deixa o euro 
como o principal candidato a ser 
usado em um carry trade com o 
real brasileiro nos próximos me-
ses”, conclui Richard.

Perry: países latinos aumentaram taxas mais fortemente

Divulgação/Infinox
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Governos
fracos e 

impopulares 
se sucedem, 
capturados
pela banca

Reflexões para Teoria do Estado Nacional: representação, participação
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

“Acorda, falou 
a esposa, vo-
cê está so-

nhando? Acabou de abrir 
os olhos. Por um segundo 
pensou que o resto também 
tinha sido sonho – tudo foi 
apenas um pesadelo. Mas 
não; fora real, muito real. 
O quarto estava claro, de 
persiana levantada. Em pé, 
diante do espelho do guar-
da-roupa, a mulher acaba-
va de se aprontar para sair. 
Quê que ficou resolvido?, 
ela perguntou.” (Luiz Vile-
la, Tarde da Noite, Edição do 
Copibel, Belo Horizonte, s/
data).

Representação e parti-
cipação são dois dos prin-
cipais temas de estudo da 
moderna ciência política. 
A cientista política teuto-
-estadunidense Hanna Pi-
tkin elaborou o conceito 
seminal de representação 
enquanto “tornar presente 
alguma coisa que, apesar de 
tudo, não está literalmente 
presente”. Nesse sentido, a 
representação é uma forma 
simbólica e operacional de 
participação.

A partir dessa definição 
preliminar, podem-se des-
trinchar várias questões. 
A primeira e mais óbvia: 
quem são os representados? 
O que se representa? O que 
o representante representa? 
Ela nos remete a uma das 
questões centrais da teoria 
política: a quem serve o po-
der?

Não há uma resposta uni-
versal. Para as democracias 

contemporâneas, é o povo, 
ou seja, a totalidade dos ci-
dadãos, o que significa, nos 
termos de hoje, toda a po-
pulação residente no país e 
juridicamente reconhecida 
pelo Estado nacional como 
pertencendo ao país, inclu-
sive os não aptos a votar, 
como os menores de idade.

Devemos aos movimen-
tos trabalhistas e populares 
a ampliação do conceito de 
povo e de cidadão, restri-
to, na época do liberalismo 
clássico, vigente até o início 
do século 20 na maioria dos 
países, aos homens ricos e 
proprietários. Outras socie-
dades elaboraram distintos 
objetos de representação. 
Para as monarquias abso-
lutistas de direito divino, o 
ente representado era Deus, 
como ainda hoje é para o 
Vaticano. Para os regimes 
marxista-leninistas, era o 
proletariado, entendido co-
mo a imagem ideal da hu-
manidade. E por aí vai.

Dentro dessa mesma 
questão, se pode perguntar 
quem são os representantes. 
Nas modernas democracias, 
entende-se que os represen-
tantes devem compartilhar 
do mesmo estatuto jurídi-
co dos representados. Nas 
monarquias, porém, enten-
de-se que a representação 
primordial da nação seja da 
dinastia reinante, mesmo 
que, sob a forma parlamen-
tarista, a Coroa tenha que 
abrir mão de muitos dos 
seus poderes em prol dos 
representantes eleitos pelos 
súditos-cidadãos.

A segunda questão, não 
menos óbvia, porém mais 
difícil de ser respondida, 
é: como e por que meios 

se representa alguém? No-
vamente, não há resposta 
universal. A moderna de-
mocracia consagrou o mé-
todo eleitoral direto para 
seleção dos governantes, 
com participação de todos 
os cidadãos aptos a votar. 
Nos regimes parlamentaris-
tas, o Parlamento é a prin-
cipal esfera representativa, 
e nos presidencialistas ou 
semipresidencialistas, a Pre-
sidência e o Congresso di-
videm essa atribuição, com 
graus distintos de impor-
tância conforme o ordena-
mento político e jurídico do 
país.

Surge, então, um pro-
blema: o representante 
eleito o é do conjunto da 
nação ou apenas da sua 
base eleitoral? No que tan-
ge à Presidência, é prati-
camente consensual que o 
presidente representa toda 
a nação, inclusive por ser, 
na maioria dos sistemas 
eleitorais, eleito por maio-
ria simples. Em relação ao 
Parlamento, contudo, há 
controvérsia, pois é im-
possível que o conjunto 
dos parlamentares, sobre-
tudo deputados, seja eleito 
pela maioria dos eleitores. 
Cada deputado possui um 
segmento específico de 
apoio e busca o voto nesse 
nicho.

Os defensores do man-
dato representativo, ou in-

dependente, afirmam que 
não importa quem sejam 
os seus eleitores, o repre-
sentante representa todos 
os cidadãos e que, por is-
so, tem o direito de tomar 
decisões que contrariem os 
interesses da sua base de 
apoio, se julgar convenien-
te para os interesses gerais. 
Dessa forma, o mandato 
representativo é não revo-
gável, pois o representante 
deve ter absoluta liberdade 
para decidir seus posiciona-
mentos conforme a leitura 
pragmática da política geral.

Por outro lado, os defen-
sores do mandato imperati-
vo alegam que o represen-
tante deve prestar contas ao 
seu nicho específico e que o 
seu mandato é uma procu-
ração outorgada por esses 
setores para cumprir uma 
agenda pré-determinada. 
Portanto, caso o represen-
tante desobedeça a essa 
agenda, poderia ter o seu 
mandato revogado, pois es-
taria traindo a sua função de 
representante.

Paralelo a isso, há aque-
les que consideram que as 
formas institucionais da po-
lítica tipicamente burguesa 
– Parlamentos, Presidência 
etc. – são insuficientes para 
operacionalizar a represen-
tação em um nível mais am-
plo. Esses defendem, então, 
a multiplicação das esferas 
de representação por meio 
do que chama de participa-
ção e de mecanismos parti-
cipativos, como conselhos e 
comitês nos mais diversos 
níveis, como bairros, muni-
cípios, estados/províncias, 
empresas etc.

Evidentemente, nenhum 
deles nutre a ilusão de que 

todos os cidadãos participa-
rão diretamente das instân-
cias e reuniões deliberativas. 
O que eles defendem é a 
ampliação dos espaços de 
representação para que os 
interesses e demandas po-
pulares sejam vocalizados 
de forma que a simples ins-
titucionalidade democráti-
co-representativa não pode 
canalizar.

Naturalmente, todas es-
sas discussões sobre repre-
sentação partem do pressu-
posto da soberania nacional. 
Sem soberania, toda e qual-
quer representação será a 
representação de interesses 
e valores externos, e, des-
sa forma, qualquer forma 
democrático-participativa 
nada mais será do que uma 
farsa, um véu de mentira e 
ilusão para acobertar a au-
sência de autonomia e, por-
tanto, de cidadania.

No caso do capitalismo 
contemporâneo, controlado 
pela banca transnacional, as 
nações se tornam cada vez 
mais espectros de domina-
ção de poderes financistas, 
que, imunes às pressões po-
pulares e eleitorais, utilizam 
a sua capacidade corruptora 
para influenciar e determi-
nar os rumos dos países in-
dependentemente da von-
tade e da anuência dos seus 
cidadãos.

A representação e as ins-
tituições democráticas são, 
assim, progressivamente es-
vaziadas, num cenário onde 
governos fracos e impopu-
lares se sucedem uns aos 
outros sem que o país mude 
uma vírgula no seu proces-
so de captura pela banca. 
Aturdidos e incrédulos, os 
cidadãos se abandonam à 

apatia, ao cinismo e/ou a 
escapismos os mais diver-
sos, reforçando involun-
tariamente a opressão que 
lhes desgosta.

Nesse cenário, não são 
suficientes trocas de go-
verno, reformas políticas, 
mudanças constitucionais, 
plebiscitos e referendos ou 
o que valha. A esperança fá-
cil suscitada por esses even-
tos logo é esmagada pela 
realidade difícil do poder 
que não emana de dentro 
do país, mas de fora, e que 
não se sente nem um pouco 
arranhado por movimen-
tações superficiais. Muitas 
vezes até os estimulam, 
para reforçar as divisões e 
atritos que levam as partes 
contendoras a buscar nesse 
poder externo, ao qual nun-
ca faltam recursos financei-
ros, o ponto de apoio para 
prevalecer nas disputas pe-
las pequenas vantagens de 
sócio menor desse esquema 
de poder.

É preciso libertar a nação 
do sistema financeiro trans-
nacional para internalizar os 
centros de decisão e, a par-
tir disso, dispô-los da forma 
mais conveniente para que 
haja uma genuína represen-
tação e participação. Isso 
passa por tomar o controle 
das “torres de comando” 
nacionais e fazê-las operar 
para dentro e não mais para 
fora. Não é tarefa fácil, mas 
a soberania e a democracia 
no mundo da política e da 
geopolítica reais nunca fo-
ram fáceis.

Felipe Maruf  Quintas é cientista 
político.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

Vassouras e sua feira literária
Por Bayard Do 
Coutto Boiteux

A consolidação do 
Vale do Café passa 
pela estruturação e 

diversificação de um novo 
calendário de eventos, que 
possa servir para captar tur-
istas, com diferenciais com-
petitivos de criatividade e que 
tragam ao mesmo tempo um 
vento de prosperidade, at-
ravés de um olhar de reflexão 
para os tempos atuais.

Eventos não condizem 
com atividades sem nexo 
causal com a realidade onde 
acontecem e devem trazer 
uma possibilidade de for-
talecimento da comunidade 
local e serem produzidos, 
via de regra, na baixa es-
tação. 

A Prefeitura de Vassou-
ras, através da Secretaria 
Municipal de Cultura, acer-
tou em cheio ao realizar 
uma feira literária de 1º a 7 
de setembro. No atual con-
texto brasileiro, o livro é um 

instrumento de luta e de 
percepção da Democracia. 
E serve para mostrar uma 
forma efetiva de combate 
contínuo a uma escuridão 
impetrada pelos que de-
sconhecem a Cultura.

A relevância da feira na-
sce por sua originalidade de 
não apenas trazer grandes 
autores para lançamentos, o 
que deve, claro, ser incluído 
na sua concepção, mas for-
talecer e incentivar os au-
tores locais. É importante 
ressaltar que mais de 100 

escritores estão presentes 
no nosso Vale, e Vassouras 
é um dos celeiros.

É um trabalho, em últi-
ma instância, também de 
incentivo à leitura e ao liv-
ro impresso para os jovens 
que ali se encontram e que 
vivem uma época de grande 
vivência na internet e re-
des sociais e que precisam 
parar para sonhar. Com ro-
mances, com poemas, com 
memórias afetivas, com 
sabores da introspeção pos-
itiva da descoberta das pa-

lavras.
Não só a comunidade 

anfitriã, mas os turistas vão 
se deliciar com uma certeza 
de que na literatura encon-
tramos alicerces para nosso 
desenvolvimento intelec-
tual e afetivo. Esperamos 
com ansiedade a movimen-
tação da cadeia produti-
va, lembrando os esforços 
positivos de produção de 
livros durante a pandemia, 
que ainda não acabou, mas 
que pode mudar os rumos 
do Turismo e do Setor de 

Eventos, não com eventos 
pontuais, pessoais e políti-
cos, mas com uma vontade 
de estabelecer parâmetros 
de sustentabilidade.

Eu acredito, a cada dia 
que passa, no livro como 
um elemento de revolução 
de um país que tem dormi-
do na escuridão, por força 
de políticas equivocadas de 
inclusão.

Bayard Do Coutto Boiteux é professor 
universitário, pesquisador e escritor, 

com mais de 50 livros publicados. 
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BC eleva juros, mas  
inflação segue disseminada

Os gastos com juros da dívida pública atingiram R$ 
500 bilhões nos 12 meses encerrados em maio, 

maior valor desde fevereiro de 2016. Como a Selic voltou 
a subir em junho e agosto, a gastança com juros deverá 
aumentar. Nessas 2 reuniões do Copom do Banco Cen-
tral, a taxa básica de juros subiu 1 ponto percentual (0,5 
em cada); esse aumento acrescenta uns R$ 35 bilhões à 
conta de juros por ano.

“Aumentar a taxa Selic sob a justificativa de conter essa 
inflação de preços que existe no Brasil é ineficaz, como 
comprovam os dados: de março de 2021 a junho de 2022, 
o Banco Central já aumentou a Selic em mais de 600% 
(de 2% para 13,25%) e a inflação segue aumentando, pois 
decorre de outros fatores”, atesta a Campanha pelo Limite 
dos Juros no Brasil, levada adiante por várias entidades, 
tendo à frente a Auditoria Cidadã. O movimento defende 
uma CPI do Banco Central, para apurar quem ganha com 
essa política de juros altos e por quê.

A deflação divulgada nesta terça-feira (-0,68%, segundo 
o IPCA do IBGE) decorreu da redução dos impostos so-
bre combustíveis e outras jogadas eleitoreiras do governo; 
alimentos tiveram alta de 1,30%, e o índice  de difusão 
(quantidade de produtos e serviços que subiram no mês 
em relação ao total de itens pesquisado pelo IBGE) ficou 
em 63%, o que mostra uma inflação espalhada e que os 
juros, após 1 ano e meio de elevação, não influenciam, 
pois o choque de preços decorre de outros fatores que 
não a demanda – esta, comprimida pela queda na renda e 
pelos próprios preços elevados.

Ideologia da economia

“A economia sempre foi, em parte, um veículo da ideo-
logia dominante de cada período, assim como, em parte, 
um método de investigação científica. Assim, a economia 
avança coxeando com um pé em hipóteses não testadas e, 
com o outro, em slogans não testáveis. Aqui nossa tarefa 
é solucionar do melhor modo possível essa mistura de 
ideologia e ciência.”

Dessa forma provocativa, a economista britânica Joan 
Robinson apresenta Filosofia econômica, lançamento da 
Editora Unesp. A autora desnuda o conteúdo dogmático 
da ortodoxia econômica e propõe que a economia avance 
substancialmente em direção à ciência.

Ausente

As denúncias sobre contratação de cabos eleitorais 
disfarçados de funcionários fantasmas para dar aulas a 
alunos inexistentes pelo governo de Cláudio Castro, no 
Rio de Janeiro, deveria merecer imediata intervenção do 
TRE, sempre atento quando se trata do ex-governador 
Garotinho.

Rápidas

Alexei Vivan, sócio do Schmidt Valois Advogados e 
diretor-presidente da Associação Brasileira de Compan-
hias de Energia Elétrica (ABCE), foi eleito 1º vice-presi-
dente do Sindicato da Indústria de Energia do Estado de 
São Paulo (SindiEnergia) para o triênio 2022/2025 *** 
O Américas Shopping promove show de tributo à banda 
The Police nesta quinta, às 19h *** O PDK Advogados 
participa nesta quinta do Seminário 5G.BR, promovido 
pelo Ministério das Comunicações, em São Paulo, sobre a 
tecnologia 5G no Brasil *** Começa nesta quinta-feira e 
prossegue na sexta a 2ª edição do Congresso ITCN sobre 
Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro, com trans-
missão ao vivo pelo canal do ITCN em youtube.com/c/
ITCNInstitutodeTecnologiaeCiclodeNumerário

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

Reforma tributária no  
primeiro semestre de governo
Lula, na Fiesp, defende reaproximação com governadores 

Para empresários da 
Fiesp e do Ciesp, 
ex-presidente Lula 

promete reforma tributária 
nos seis primeiros meses de 
governo, se eleito. A pro-
messa foi feita nesta terça-
feira pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
o quarto candidato à Presi-
dência da República n a sé-
rie de encontros promovida 
pela Fiesp e o Ciesp em São 
Paulo. Também defendeu 
reaproximação com gover-
nadores e pacote de infraes-
trutura.

Acompanhado por seu 
vice, o ex-governador de 
São Paulo Geraldo Alck-
min, e por seu colega de 
PT Fernando Haddad, que 
é candidato ao Governo 
do Estado de São Paulo, 
Lula disse que na primei-
ra ou segunda semana de 
trabalho, caso seja eleito, 
pretende promover uma 
reunião com governadores 
dos 27 estados brasileiros 
para que seja retomado o 
Pacto Federativo e para 
que as unidades da fede-
ração possam manter uma 
relação de respeito entre si. 
O ex-presidente disse ainda 

que pretende solicitar que 
os governadores indiquem 
“três ou quatro” obras de 
relevância para serem tra-
tadas como prioridade em 
um pacto de infraestrutura 
a ser trabalhado. De acordo 
com ele ainda, a ideia é ace-
lerar as discussões para que 
a Reforma Tributária, uma 
das principais reinvindica-
ções da indústria, possa ser 
aprovada nos primeiros seis 
meses de seu mandato.

Orçamento

O presidente do Ciesp, 
Rafael Cervone, participou 
pela primeira vez do encon-
tro com os presidenciáveis, 
após retornar das férias, 
período em que foi substi-
tuído por Vandermir Fran-
cesconi. Ele questionou o 
ex-presidente sobre o fato 
de 33 milhões de brasilei-
ros viverem hoje em situa-
ção de fome e 61 milhões, 
segundo estudo da ONU, 
conviverem com nível de 
insegurança alimentar. “No 
ano passado, a economia 
brasileira apresentou resul-
tado primário negativo pelo 
oitavo ano consecutivo. A 

dívida bruta do setor públi-
co em relação ao PIB é de 
quase 80%, patamar muito 
superior à média dos países 
emergentes que gira em tor-
no de 65% e a expectativa 
deste ano também apre-
senta resultado primário 
negativo, são as estimativas 
do IFI. Dessa forma há um 
impasse na sociedade brasi-
leira, que tem uma demanda 
crescente por recursos pú-
blicos e ao mesmo tempo 
a deterioração da situação 
fiscal. O que o seu governo 
pensa fazer para democra-
tizar e nivelar o acesso às 
oportunidades, assim como 
reduzir essa vulnerabilidade 
social e ao mesmo tempo 
garantir a sustentabilidade 
fiscal?”, questionou Cervo-
ne.

Ao presidente do Ciesp 
e aos demais participantes, 
o petista defendeu uma re-
forma administrativa para 
colocar “equilíbrio” nos 
salários dos servidores, ci-
tando exemplos de diferen-
ças salariais relevantes entre 
cargos e instituições. Em 
relação à democratização de 
oportunidades, Lula citou o 
Prouni e a política de co-

tas, que teria levado a USP 
(Universidade de São Pau-
lo), por exemplo, a ter cerca 
de 51% dos seus alunos ho-
je oriundos da periferia e de 
escolas públicas.

O petista ressaltou, no 
entanto, que para promo-
ver investimentos na área 
social, será necessário cum-
prir com todas as respon-
sabilidades fiscais. “Se o 
estado não cumprir com 
suas funções, ele não vai 
garantir oportunidade. Res-
ponsabilidade fiscal é quase 
uma profissão de fé de um 
cidadão que governa algo 
que não é seu, é do públi-
co. A gente só pode gastar o 
que ganha e você não pode 
fazer dívida para custeio,” 
disse Lula.

A escolha dos presiden-
ciáveis para participar dos 
encontros teve como base 
a colocação nas pesquisas 
eleitorais. Já estiveram na 
sede das duas casas, na 
avenida Paulista, Ciro Go-
mes, Simone Tebet e Luiz 
Felipe D’Ávila. As duas 
entidades ainda aguardam 
a confirmação de uma data 
para receber o presidente 
Jair Bolsonaro.

TCU multa ex-procuradores da Lava Jato

Pelo pagamento 
considerado “des-
proporcional” de 

diárias e passagens, a 2ª Câ-
mara do Tribunal de Contas 
da União, condenou nesta 
terça-feira, por unanimi-
dade, o ex-coordenador da 
Operação Lava Jato Deltan 
Dallagnol, o ex-procurador-
geral da República Rodrigo 
Janot e o ex-chefe da Pro-
curadoria da República no 

Paraná José Vicente Beral-
do Romão. Os gastos en-
volveram sete procuradores 
durante sete anos

Por considerar as con-
tas irregulares, o TCU está 
condenando o trio a inde-
nizar os cofres públicos 
em mais de R$ 3,43 mi-
lhões. Terão de pagar R$ 
2,83 milhões, em valores 
atualizados, pelas despe-
sas feitas por sete procu-

radores, mais R$ 600 mil 
de multa. A despesa será 
dividida igualmente entre 
os três, cada um tendo de 
cerca de R$ 1,14 milhão. 

Segundo o relator do 
processo, ministro Bruno 
Dantas, “as circunstâncias 
que cercam tal decisão in-
dicam uma atuação deli-
berada de saque aos cofres 
públicos para benefício pri-
vado e, portanto, revestido 

dos contornos estabeleci-
dos em tese pela lei para 
atos dolosos de improbi-
dade administrativa que 
causam lesão ao erário”. A 
decisão permitirá que um 
partido pode usar esse ar-
gumento para tentar im-
pedir Dallagnol, pré-can-
didato a deputado federal 
pelo Podemos no Paraná, 
de disputar eleições por 
considera-lo “ficha suja”.

Brasil inaugura ponte aérea biométrica 

Os aeroportos de 
Congonhas (SP) 
e Santos Dumont 

(RJ) iniciaram check-in e 
embarque nas aeronaves 
com reconhecimento fa-
cial de forma definitiva, 
sem exigir bilhetes aéreos 
e documentos do viajante. 
A tecnologia de embarque 
com reconhecimento facial 
de passageiros e tripulantes 
entrou em funcionamento 
definitivo nesta terça-feira, 
nos dois aeroportos. Com 
isso, o embarque facial bio-
métrico 100% digital come-
çou a ser realizado no país.

O procedimento combi-
na análise de dados e valida-
ção por biometria, dispen-
sando a apresentação, no 
check-in e no embarque às 
aeronaves, de bilhetes aére-
os e documentos de identi-

ficação de pessoas também 
em voos domésticos par-
tindo dos terminais de São 
Paulo e Rio de Janeiro.

A medida – que está sen-
do implantada de forma 
gradativa nos aeroportos 
– tem o objetivo de tornar 
mais eficiente, ágil e seguro 
o processamento do embar-
que de passageiros e tripu-
lantes, visando à segurança 
no tratamento e à proteção 
dos dados pessoais dos usu-
ários contra uso indevido 
ou não autorizado.

Para os viajantes que esti-
verem em voos com embar-
ques biométricos e optarem 
pelo uso da tecnologia, bas-
ta a imagem de seus rostos 
para o check-in e acesso às 
salas de embarque e aerona-
ves. No caso de comissários 
de bordo e pilotos, o acesso 

se estende às áreas restritas 
dos dois terminais aéreos. 
Os viajantes poderão es-
colher entre o uso do sis-
tema biométrico e os pro-
cedimentos tradicionais de 
check-in e embarque, que 
continuam disponíveis.

De outubro de 2020 a ja-
neiro deste ano, mais de 6,2 
mil passageiros de sete ae-
roportos do país participa-
ram da fase de testes. Entre 
novembro de 2021 e janeiro 
de 2022, cerca de 200 pilo-
tos e comissários de bordo 
também avaliaram o embar-
que biométrico em Congo-
nhas e em Santos Dumont.

Na fase de testes, foram 
medidos indicadores – co-
mo redução no tempo em 
filas – durante os acessos 
à sala de embarque e à ae-
ronave. Com a biometria, o 

tempo médio do embarque 
caiu de 7,5 para 5,4 segun-
dos por passageiro, corres-
pondendo a um ganho de 
27% no tempo de proces-
samento do embarque de 
mais passageiros.

No aeroporto, a biome-
tria facial é realizada em duas 
etapas: primeiro, no acesso 
à sala de embarque; depois, 
no acesso à aeronave. Na 
entrada da sala de embarque, 
totens fazem a leitura bio-
métrica da face, consultando 
a base de dados dos órgãos 
oficiais, verificando o cadas-
tro do passageiro e a existên-
cia do cartão de embarque 
válido. Aprovada a biometria, 
o passageiro fica autorizado a 
ingressar no local. A segunda 
etapa ocorre no portão de 
embarque, no momento de 
ingresso à aeronave.
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4 Negócios & Empresas

Betinho certamente 
assinaria

Há alguns dias, circula pelo país o Manifesto em Def-
esa da Democracia Brasileira, bem sucedida iniciativa de 
preservação das conquistas obtidas com a Constituição Ci-
dadã (CF88) para reunir apoio político-institucional, ante 
as ameaças que rondam as instituições democráticas. No 
entardecer de ontem (8), o Manifesto caminhava célere pa-
ra conquistar a milionésima assinatura.

O Manifesto sucede a Carta da USP e é apresentado 
simultaneamente a outras expressões de equivalente teor 
(OAB, Unicamp, Uerj etc).

O Manifesto aborda os ataques ameaçadores ao proces-
so eleitoral, não como uma afirmação retórica, mas como 
fogo de barragem, através dos ataques sem comprovação 
feitos pelo Executivo às urnas eleitorais.

E acrescenta: “Em tempos recentes, a comunidade 
acadêmica não deixou de se posicionar […] Nestes seis úl-
timos anos, desde o traumático impedimento – que permi-
tiu a governos federais e estaduais radicalizarem políticas 
econômicas de natureza neoliberal – a comunidade univer-
sitária não tem abdicado de manifestações críticas, pois a 
questão democrática e a crise econômica passaram a cen-
tralizar o debate político nacional”

“Ao defendermos, de forma resoluta, a democracia 
política no país, não podemos deixar de reafirmar nosso 
compromisso com a efetivação de políticas públicas que, 
no próximo governo federal, enfrentem as profundas 
desigualdades sociais e as discriminações de todas as es-
pécies bem como se comprometa com a defesa do ensino 
público, gratuito e de qualidade no Brasil”, diz o documen-
to.

Betinho vivo

Betinho certamente emprestaria o seu apoio ao Manifes-
to. 9 de agosto é dia de reacender a chama da Esperança.

O VAR através do tempo

Esportistas, sou mais o Mario Vianna (com dois enes) e 
ameaça (“Eu vou descer!”). Só quem viveu entenderá.

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.

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionis-
tas da Cia. a se reunir no dia 19/08/22, às 19h, na sede social localizada na 
Praça Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar 
sobre a redução de capital para absorção de prejuízos da Cia. Rio de Janeiro, 
10/08/22. Diretoria.

Não Me Perturbe surte efeito e 
reclamações de teles caem 22,3%

O número de recla-
mações de usuá-
rios de serviços 

de telecomunicações caiu 
22,3% no primeiro semes-
tre de 2022, na comparação 
com os seis primeiros me-
ses do ano passado, segun-
do dados da Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel). Nos seis primeiros 
meses do ano foram regis-
tradas 945.068 reclamações, 
contra 1.216.942 queixas ao 
longo do primeiro semestre 
de 2021.

Em junho, o número de 
reclamações caiu 18,5%. 
No mês foram registradas 
148.298 reclamações contra 
181.922 queixas registra-

das na Anatel em junho de 
2021, 33.624 reclamações 
a menos. “Em todo o ano 
de 2021, o número de re-
clamações caiu quase 25%, 
isso em meio à pandemia, 
quando os brasileiros de-
mandaram ainda mais dos 
serviços de conectividade. 
Em 2022, os dados mos-
tram que seguimos com 
uma queda consistente no 
número de reclamações. 
Isso mostra que as ações 
do setor para melhorar 
a experiência do usuário 
tem surtido efeito”, afir-
mou o presidente executi-
vo da Conexis Brasil Digi-
tal, Marcos Ferrari.

Os dados de junho mos-

tram queda nas reclamações 
de todos os serviços, com 
destaque para a redução de 
23,4% nas reclamações re-
lacionadas a serviços de TV 
por assinatura, que passa-
ram de 12.711 em junho de 
2021 para 9.741 em junho 
de 2022. As reclamações 
dos usuários de banda lar-
ga fixa caíram 18,6% e dos 
usuários de telefonia móvel 
12,2%. 

Entre os assuntos com 
maior número de reclama-
ções, as queixas por co-
branças caíram 19%, por 
qualidade, funcionamento 
e reparo, 18%, e as relacio-
nadas a cancelamento caí-
ram 24%. As reclamações 

sobre plano de serviços, 
oferta, bônus, promoções 
e mensagens publicitárias 
também seguem em queda 
e caíram 9% em junho na 
comparação com junho do 
ano passado. 

Para Ferrari, as reduções 
estão diretamente ligadas 
aos investimentos das em-
presas, que ultrapassaram 
R$ 35 bilhões em 2021, e 
às medidas de autorregu-
lação do setor, entre elas 
a Não Me Perturbe (www.
naomeperturbe.com.br), 
que permite bloquear cha-
madas de telemarketing 
de telecomunicações e de 
oferta de crédito consig-
nado.

Inflação do aluguel residencial  
sobe 1,05% no mês de julho

Número de passageiros de ônibus  
cai 10,8 milhões de 2021 para 2019

O Índice de Va-
riação de Alu-
guéis Residen-

ciais (Ivar), divulgado nesta 
terça-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FVG), subiu 1,05% 
em julho. No mês anterior, 
a taxa havia apresentado 
queda de 0,31%. Com isso, 
o acumulado em 12 meses 
do indicador aumentou 

de 8,05% em junho para 
8,65% em julho.

Todas as cidades pesqui-
sadas pelo Ibre/FGV ti-
veram elevação no Ivar na 
passagem mensal. O maior 
reajuste ocorreu em Belo 
Horizonte (2,49%), após 
apresentar a maior que-
da em junho (-4.12). Em 
Porto Alegre os alugueis 
residenciais ficaram 1,07% 
mais caros, em São Paulo o 

aumento foi de 0,82% e no 
Rio de Janeiro o Ivar subiu 
0,39%.

Na comparação anual, 
houve aceleração do Ivar 
acumulado em 12 meses 
em Belo Horizonte (de 
7,89% para 9,71%), São 
Paulo (8,23% para 8,99%) 
e Porto Alegre (de 6,29% 
para 6,31%). Já na cidade 
do Rio de Janeiro, o indi-
cador passou de 10,43% 

para 10,41%, sendo a 
maior taxa interanual pes-
quisada.

Segundo o Ibre/FGV, o 
Ivar mede a evolução men-
sal dos valores de aluguéis 
residenciais no Brasil, ana-
lisando dados anônimos de 
contratos fornecidos por 
um conjunto de agentes 
do mercado imobiliário. A 
próxima divulgação será 
no dia 6 de setembro.

Apesar da recupera-
ção de 37,8% da 
demanda de passa-

geiros pagantes transporta-
dos pelos ônibus urbanos 
em 2021 ante o ano ante-
rior, quando comparado 
com o cenário de 2019, an-
terior à pandemia, a queda 
registrada ainda é expressi-
va, da ordem de 32,6%. Is-
so equivale a uma redução 
de 10,8 milhões de viagens 
realizadas por passageiros 
pagantes por dia, em todo o 
país. Os dados fazem parte 
do Anuário da Associação 
Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos 
(NTU) 2021-2022, divulga-
do nesta terça-feira, em um 
seminário do setor na capi-
tal paulista.

Segundo a NTU, a análi-
se da demanda se baseia na 
comparação para os meses 
de abril e outubro de ca-
da ano. O mês de abril de 
2021 registrou recuperação 
de 119,5% em relação ao 
mesmo mês do ano ante-
rior, período no qual foram 
atingidos os maiores índi-
ces de isolamento social, 
resultando em impacto na 
quantidade de passageiros 
transportados nas cidades 

brasileiras. Já no mês de ou-
tubro de 2021, houve uma 
pequena redução de 2,1%, 
na comparação com o mes-
mo período do ano anterior.

De acordo com um 
monitoramento feito pe-
la NTU sobre os impactos 
da pandemia, de novembro 
de 2021 a abril de 2022 os 
níveis mensais de demanda 
registrados oscilaram entre 
66,8% e 71,3%, em relação 
à situação do período da 
pré-pandemia. “Os dados 
podem indicar um cenário 
de estabilização do nível 
de demanda, em patamar 
próximo a 70% dos níveis 
de 2019. Não há indicação, 
até o momento, de que es-
sa perda de passageiros será 
totalmente revertida, indi-
cando a possibilidade de 
encolhimento estrutural do 
setor”, diz a entidade.

Em números absolutos, 
em 2019, antes da pande-
mia, eram realizadas 33,2 
milhões de viagens por 
passageiros pagantes por 
dia no país, número que 
caiu para 22,4 milhões em 
2021 (-32,6%). Quanto aos 
passageiros equivalentes 
transportados ou viagens 
realizadas por veículo, com 

exceção do ano 2020, ten-
do em vista que esse foi o 
ano com maior impacto, em 
2021 o indicador mostrou 
que 251 passageiros foram 
transportados diariamente, 
em média, por veículo, ten-
do em conta a média dos 
meses avaliados. De 2020 
para 2021, houve um acrés-
cimo de 50,5%, embora em 
relação a 2019 a redução se-
ja ainda alta, de 25,1%.

O anuário indica ainda 
que a oferta de transporte 
público por ônibus aumen-
tou 8,5%, em 2021, na com-
paração com o ano anterior. 
Já em julho de 2020, pou-
co mais de quatro meses 
após o início da pandemia, 
a oferta do serviço atingiu 
mais de 70%, da situação 
observada anteriormente. 
Em abril de 2022, o nível 
da oferta subiu para 82,3% 
do verificado em 2019. “Is-
so ocorreu porque o setor 
atendeu às orientações das 
autoridades sanitárias, em 
relação à importância de ga-
rantir o distanciamento so-
cial no interior dos ônibus”, 
avalia a NTU.

De acordo com o presi-
dente-executivo da NTU, 
Francisco Christovam, o re-

sultado impressiona pelo im-
pacto negativo. “Os sistemas 
organizados de transporte 
público por ônibus urbano, 
presentes em 2.703 municí-
pios brasileiros, tiveram uma 
perda acumulada de R$ 27,8 
bilhões, do início da pande-
mia a abril deste ano, segun-
do revela o levantamento 
mais recente feito pela asso-
ciação, que serviu de base pa-
ra o anuário”.

Ele destaca que a redu-
ção da produtividade é uma 
condição estrutural do setor 
há anos, independentemen-
te do impacto maior causa-
do pela pandemia. A queda 
acumulada durante toda a 
série histórica é de 41,5%. 
Em relação ao ano de 2019, 
ainda há baixa de 2,5% da 
produtividade. De acordo 
com o anuário, o cresci-
mento de 2021 significa que 
o setor quase atingiu o nível 
de produtividade anterior à 
pandemia.

“As consequências são 
terríveis para a população 
e para a economia de todo 
o país. As pessoas têm à 
disposição delas uma frota 
com a maior idade média 
verificada, em quase três dé-
cadas”, ressalta Christovam.
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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.

SINTUR - SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS 
DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Rua Sete de Setembro, 98 – Cob 01 e 02
Edital de Convocação- O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e 
Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo 
com art. 16 Capítulo I, Título III do Estatuto, convoca os trabalhadores 
das empresas Cia Caminho Aéreo Pão de Açúcar e Pão de Açúcar 
Empreendimentos Turísticos, para Assembleia Geral Extraordinária 
no dia 15/08/2022, às 12:30 horas em primeira convocação, com a 
presença de 2% dos sócios, e em segunda com qualquer número 
às 13:00 horas, na forma virtual em função da pandemia, para deli-
berarem a seguinte ordem do dia: a) DEBATER, AVALIAR E  DELI-
BERAR SOBRE A PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO APRESEN-
TADA PELAS EMPRESAS. Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2022. 

Fabrício Santos Guimarães - Presidente - SINTUR.

FRADE SPOT PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 18.312.180/0001-02 - NIRE 33.300.324.747

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 
DE AGOSTO DE 2022. 1 Data, hora e local: Dia 05 de agosto de 2022, às 
9 horas, na sede social da FRADE SPOT PARTICIPAÇÕES S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, 
na Rodovia Governador Mário Covas, Km. 512, Condomínio FRAD.E, Frade 
(Cunhambebe), CEP 23.946-017. 2 Convocação e presença: Dispensada 
a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“LSA”), face à presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas 
no Livro de Presença de Acionistas. 3 Mesa: Presidente – Ricardo José 
Brasil de Carvalho; e Secretária – Thais Helena Ramalho Pereira Geledan. 
4 Ordem do dia: Deliberar sobre a redução de capital social da Companhia. 
5 Deliberações: Após análise e debate sobre a matéria constante da ordem 
do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar, sem qualquer 
ressalva: 5.1 A redução de capital social da Companhia, por considerá-lo 
excessivo em relação a seu objeto social, nos termos do caput do artigo 173 
da LSA, no montante total de R$12.269.516,00 (doze milhões, duzentos e 
sessenta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais) , sem o efetivo cance-
lamento de quaisquer ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
representativas da totalidade do capital social da Companhia, mantendo-
-se, portanto, inalterado o número de ações e a atual disposição do quadro 
societário da Companhia. Deste modo, reduz-se o capital social da Com-
panhia, de R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 36.000 (trinta e seis mil) ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, para, R$167.730.484,00 (cento e 
sessenta e sete milhões, setecentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e 
quatro reais), dividido em 36.000 (trinta e seis mil) ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal mediante restituição de capital aos acionistas 
através da entrega de ativos a título da referida redução de capital, mais 
especificamente do conjunto Frade Spot Mall o qual opera no imóvel ins-
crito na matrícula nº 20.539, registrado perante o 1º Ofício de Angra 
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, que possui a seguinte descrição: Rua 
da Praia s/n, unidade autônoma “COMERCIAL”, localizada no sub con-
domínio “HOTEL”, constituída de 27 (vinte e sete) Lojas, além de demais 
dependências e instalações integrantes do “CONDOMÍNIO FRAD.E”, com 
direito a 30 (trinta) vagas descobertas localizadas no térreo (área externa) 
do próprio sub condomínio, que corresponde a fração ideal de 0,037918 
do respectivo terreno foreiro à União Federal designado por “Área V”, 
desmembrada de uma maior porção do imóvel situado na “Fazenda 
do Frade”, no 2º Distrito deste Município, cuja área apresenta as seguintes 
características e confrontações: Medindo de frente para o mar, 305,80m, 
aos fundos mede 283,00m +61,00m para a Quadra do Hotel, pelo lado di-
reito mede 232,00m, pelo lado esquerdo mede 162,50m, com área total de 
67.768,80m2 ("Imóvel”). A redução do capital social da companhia é feita 
a valor de mercado o qual atribuiu o valor do capital referente a operação 
do conjunto Frade Spot Mall. Para fins fiscais e para o cálculo de custas e 
emolumentos, atribui-se ao Imóvel o valor de R$3.066.522,99 (três milhões, 
sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centa-
vos. 5.2 A proposta de redução de capital social ora aprovada somente se 
tornará efetiva e o pagamento da restituição aos acionistas somente será 
realizado após cumprimento das seguintes condições suspensivas, cumula-
tivamente: (i) a publicação do extrato desta ata da AGE; (ii) após o decurso 
do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação da presente 
ata, durante o qual eventuais credores quirografários com títulos constituí-
dos em momento anterior à publicação da ata poderão opor-se à proposta 
de redução de capital ora autorizada, na forma do §1º do artigo 174 da 
LSA (“Oposição de Credores”); e (iii) mediante a realização de uma nova 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia após o decurso do prazo 
exposto no item (ii) acima, com seu devido arquivamento na respectiva Jun-
ta Comercial, por meio da qual será confirmada a redução de capital, ora 
submetida à Oposição de Credores. 6 Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Assembleia, que, 
depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente 
ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da LSA. 
Angra dos Reis, 05 de agosto de 2022. Mesa: Ricardo José Brasil de Car-
valho - Presidente; Thais Helena Ramalho Pereira Geledan - Secretária.

SAP SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/ME nº 44.841.035/0001-29 - NIRE 33.3.0034189-7

ATA DE AGE REALIZADA EM 31/05/2022. 1. Data, Hora e Local: Realizada 
no dia 05/08/2022, às 10h, na sede social da SAP Securitizadora de Créditos 
Financeiros S.A. (“Cia.” ou “Emissora”), localizada na Rua Visconde de Pirajá, 
nº 152, Sala 301, Ipanema/RJ, CEP 22410-000. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em virtude da presença 
dos acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme o 
disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”). 3. Mesa: Presidente: Sr. Haroldo Monteiro da Silva Filho. Secretária: 
Sra. Ramane Passos. 4. Ordem Do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação da de-
liberação elencada no item “(t)” das Deliberações da AGE da Cia., realizada em 
31/05/2022 (“AGE Emissora”), a qual deliberou sobre: a) realização da 1ª (pri-
meira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos 
de distribuição, por instituição financeira integrante do sistema de distribuição de 
valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos da Instrução da CVM nº 
476, de 16/01/09, conforme alterada (“Emissão”, “Oferta Restrita” e “Debêntu-
res”, respectivamente) da Cia., de acordo com os termos e condições a serem 
previstos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série 
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da SAP 
Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.” (“Escritura de Emissão”), no valor 
total de até R$ 200.000.000,00, equivalente a até 200.000 Debêntures, com valor 
nominal unitário de R$ 1.000,00, no âmbito da operação de securitização finan-
ceira de recebíveis que terá como lastro as Debêntures Privadas emitidas pela 
Termini, nos termos da Escritura de Emissão Privada, tudo conforme definido 
abaixo (“Operação de Securitização”), as quais serão objeto de subscrição pri-
vada por determinada instituição financeira (“Debenturista Inicial”), que, por sua 
vez, realizará a negociação, no mercado secundário, de seus direitos e obriga-
ções decorrentes das Debêntures à Cia.; b) a autorização à Diretoria da Cia. para 
celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à Emissão e 
à Operação de Securitização, inclusive, sem limitação, a assinatura de todos os 
documentos necessários para o registro da operação perante a B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”), o pagamento das despesas relacionadas à emissão das 
Debêntures, das Debêntures Privadas e à realização da Oferta Restrita, a contra-
tação de todos os prestadores de serviços necessários para a Operação de Se-
curitização, a celebração dos Contratos de Garantia (conforme abaixo definido), 
das procurações ali previstas, do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distri-
buição Pública com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversí-
veis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime Misto de Coloca-
ção, da 1ª Emissão da SAP Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”, a ser 
celebrado entre a SAPSEC e o Coordenador Líder, com interveniência e anu-
ência da Termini (“Contrato de Distribuição”), dos aditamentos aos referidos 
instrumentos e demais documentos relacionados; e c) a ratificação de todos os 
atos já praticados pela Diretoria e procuradores da Cia. com vistas à realização 
da Emissão e da Oferta Restrita. 5. Deliberações: Os acionistas representando a 
totalidade do capital social da Cia. apreciaram as matérias constantes da Ordem 
do Dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, 
nos termos do Art. 59 da Lei das S.A., aprovaram: (i) A retificação do item “(t)” 
da Cláusula 5, da ata da AGE Emissora, o qual passa a vigorar de acordo com a 
seguinte redação: “(t) Amortização das Debêntures: A amortização do saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Amortização”) será realizada mensal-
mente, com carência de 9 meses após a Data de Emissão, conforme datas indi-
cadas na tabela de pagamento constante do anexo à Escritura de Emissão;” (ii) A 
ratificação das demais disposições constantes da ata da AGE Emissora, as quais 
permanecem inalteradas, bem como de todos os atos já praticados pelos Direto-
res ou por quaisquer dos legítimos representantes da Cia. relacionados ao cum-
primento dos itens anteriores; e (iii) A autorização à Diretoria da Cia. para celebrar 
todos e quaisquer documentos, assim como para que pratique todos e quaisquer 
atos necessários para o cumprimento das deliberações acima. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e foi lavrada a presente 
ata que, depois de lida e conferida, foi assinada por todos os acionistas presentes 
à Assembleia. Mesa: Haroldo Monteiro da Silva Filho, Presidente; e, Ramane 
Passos, Secretária. Acionistas Presentes: Brafin Securitizadora de Créditos Fi-
nanceiros S.A., por seus diretores Haroldo Monteiro da Silva Filho e Ramane 
Passos. RJ, 05/08/2022. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no li-
vro próprio. Mesa: Haroldo Monteiro da Silva Filho - Presidente; Ramane Passos 
- Secretária. Acionista: Brafin Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. Jucer-
ja nº 5033234 em 05/08/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

SAP SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/ME nº 44.841.035/0001-29 - NIRE 33.3.0034189-7

ATA DE AGE REALIZADA EM 31/05/2022. 1. Data, Hora e Local: Realizada 
no dia 05/08/2022, às 16h, na sede social da SAP Securitizadora de Cré-
ditos Financeiros S.A. (“Cia.” ou “Emissora”), localizada na Rua Visconde 
de Pirajá, nº 152, Sala 301, Ipanema/RJ, CEP 22410-000. 2. Convocação E 
Presença: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em virtude da 
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., 
conforme o disposto no Art. 124, §4ºº, da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Presidente: Sr. Haroldo Monteiro da Silva 
Filho. Secretária: Sra. Ramane Passos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 
retificação da deliberação elencada no item “(t)” das Deliberações da AGE da 
Cia., realizada em 31/05/2022 (“AGE Emissora”), a qual deliberou sobre: a) 
realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com es-
forços restritos de distribuição, por instituição financeira integrante do sistema 
de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos da 
Instrução da CVM nº 476, de 16/01/09, conforme alterada (“Emissão”, “Oferta 
Restrita” e “Debêntures”, respectivamente) da Cia., de acordo com os termos 
e condições a serem previstos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, da SAP Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.” 
(“Escritura de Emissão”), no valor total de até R$ 200.000.000,00, equivalen-
te a até 200.000 Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, no 
âmbito da operação de securitização financeira de recebíveis que terá como 
lastro as Debêntures Privadas emitidas pela Termini, nos termos da Escritura 
de Emissão Privada, tudo conforme definido abaixo (“Operação de Securiti-
zação”), as quais serão objeto de subscrição privada por determinada institui-
ção financeira (“Debenturista Inicial”), que, por sua vez, realizará a negocia-
ção, no mercado secundário, de seus direitos e obrigações decorrentes das 
Debêntures à Cia.; b) a autorização à Diretoria da Cia. para celebrar todos os 
documentos e praticar todos os atos necessários à Emissão e à Operação de 
Securitização, inclusive, sem limitação, a assinatura de todos os documentos 
necessários para o registro da operação perante a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”), o pagamento das despesas relacionadas à emissão das De-
bêntures, das Debêntures Privadas e à realização da Oferta Restrita, a con-
tratação de todos os prestadores de serviços necessários para a Operação 
de Securitização, a celebração dos Contratos de Garantia (conforme abaixo 
definido), das procurações ali previstas, do “Contrato de Coordenação, Colo-
cação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Re-
gime Misto de Colocação, da 1ª Emissão da SAP Securitizadora de Créditos 
Financeiros S.A.”, a ser celebrado entre a SAPSEC e o Coordenador Líder, 
com interveniência e anuência da Termini (“Contrato de Distribuição”), dos 
aditamentos aos referidos instrumentos e demais documentos relacionados; 
e c) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria e procurado-
res da Cia. com vistas à realização da Emissão e da Oferta Restrita. 5. Deli-
berações: Os acionistas representando a totalidade do capital social da Cia. 
apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, nos termos do Art. 59 da Lei 
das S.A., aprovaram: (i) A retificação do item “(t)” da Cláusula 5, da ata da 
AGE Emissora, o qual passa a vigorar de acordo com a seguinte redação: 
“(t) Amortização das Debêntures: A amortização do saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures (“Amortização”) será realizada mensalmente, com 
carência de 12 meses após a Data de Emissão, conforme datas indicadas na 
tabela de pagamento constante do anexo à Escritura de Emissão;” (ii) A ratifi-
cação das demais disposições constantes da ata da AGE Emissora, as quais 
permanecem inalteradas, bem como de todos os atos já praticados pelos Di-
retores ou por quaisquer dos legítimos representantes da Cia. relacionados ao 
cumprimento dos itens anteriores; e (iii) A autorização à Diretoria da Cia. para 
celebrar todos e quaisquer documentos, assim como para que pratique todos 
e quaisquer atos necessários para o cumprimento das deliberações acima. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e foi 
lavrada a presente ata que, depois de lida e conferida, foi assinada por todos 
os acionistas presentes à Assembleia. RJ, 05/08/2022. Certifico que a presen-
te é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Mesa: Haroldo Monteiro da Silva 
Filho - Presidente; Ramane Passos - Secretária. Acionista: Brafin Securitiza-
dora de Créditos Financeiros S.A. Jucerja nº 5038209 em 09/08/2022. Jorge 
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

CMAT PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n° 21.748.970/0001-40 - NIRE n° 33.3.0031526-8

Extrato de Deliberação de Acionistas aprovada em 09.08.2022. Os 
acionistas da CMAT PARTICIPAÇÕES S.A., com sede no Rio de Janeiro/RJ, 
na Av. Nilo Peçanha, 50, sl 2009, Centro, CEP 20.020-906 (“Companhia”), 
deliberaram, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 09.08.2022, 
às 11h, reduzir o capital social da Companhia em R$ 360.000,00, passando o 
mesmo de R$ 20.335.866,54 para R$ 19.975.866,54, mediante a restituição 
de capital aos acionistas no mesmo montante, proporcionalmente às suas 
respectivas participações acionárias, sem o cancelamento de ações.

Guerra na Ucrânia afetou 
ativos de turismo no Brasil 
Perdas totalizam R$ 6 bi de valor de mercado

Passados quatro 
meses do início da 
guerra na Ucrânia, 

uma das atividades eco-
nômicas mais impactadas 
pelo conflito – o segmen-
to brasileiro de viagens e 
turismo – continua sendo 
fortemente prejudicado. 
Três grandes empresas do 
setor, de capital aberto – a 
CVC e as companhias aé-
reas Gol e Azul –, acumu-
lam perdas de R$ 6 bilhões 
em valor de mercado, en-
tre fevereiro e junho. O 
levantamento foi feito 
pela Onfly, plataforma de 
gestão on-line de viagens 
corporativas.

Conforme ressalta o 
CEO da startup, Marce-
lo Linhares, as perdas do 
trio de empresas superam 
em três vezes a queda do 
Ibovespa B3, indicador de 
negociações de ações na 
bolsa de valores brasileira 
(a B3).

Perda de ativos

Enquanto em quatro me-
ses da guerra o Ibovespa B3 
caiu 10%, a queda de valor 
de mercado da CVC chegou 
a 27%, da Gol, 23%, e da 
Azul, 45%. Ou seja, a média 
das três (31%) é o triplo do 
percentual de retração do 
Ibovespa B3. Em valor de 
mercado a CVC recuou de 
R$ 2,8 bi para R$ 2 i (que-
da de 27%, a Gol de R$ 5,4 
bi para R$ 4,2 bi (-23%) e a 
Azul de R$ 8,6 bi para R$ 
4,6 bi (-45%).

“Sim, é verdade que o 
mercado todo de ações vem 
sofrendo este ano. Mas por 
isso comparamos com o 
índice Ibovespa, que dá a 
média do mercado. E es-
sa comparação revela que 
as perdas para os ativos de 
turismo foram bem acima 
dessa média, e o início desta 
queda iniciou-se exatamen-
te com o começo da guerra 

na Ucrânia”, sublinha Li-
nhares

Além de um período sig-
nificativo de acumulação 
de perdas – quatro meses 
correspondem a um qua-
drimestre, ou seja, o equiva-
lente a um terço de um ano 
–, outro fator preocupante 
é a falta de perspectiva pa-
ra uma reposição em curto 
prazo. “Imaginávamos que 
pudesse haver, neste mo-
mento, uma recuperação 
rumo a patamares de antes 
do início do conflito (24 de 
fevereiro). Mas isso não es-
tá acontecendo”, observa o 
CEO da Onfly.

O curioso é que a Azul e 
a GOL já apresentam volu-
me de vendas no primeiro 
trimestre deste ano superior 
aos níveis pré-pandemia, e a 
CVC já está com aproxima-
damente 70% do volume 
mas, mesmo assim as ações 
continuam sem refletir esta 
retomada.

Mercado de seguros  
cresce 19,6% no semestre

Com faturamento 
de R$ 80 bilhões, 
o mercado de se-

guros cresceu 19,6% (R$ 
13,1 bilhões) no primeiro 
semestre desse ano (1S22) 
em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2021, segundo 
dados da 22ª edição do Bo-
letim IRB+Mercado, rela-
tório mensal da plataforma 
IRB+Inteligência, produ-
zido com base nos dados 
publicados pela Susep em 
01/08, órgão que regula o 
setor. Os segmentos que 
mais contribuíram para a al-
ta foram Automóvel, Vida e 
Danos e Responsabilidades 
com R$ 5,5 bilhões, R$ 2,9 
bilhões e R$ 2,2 bilhões a 
mais em faturamento, res-
pectivamente.

Os dados apontam ainda 
alta no índice de sinistralida-
de (sinistros ocorridos sobre 
o faturamento do mês) do 
1S22. O crescimento chegou 
a 7,5 pontos percentuais (p.p) 
em relação à taxa registrada 
no mesmo intervalo do ano 
passado, impactada em gran-
de parte pelo segmento Ru-
ral, cujo índice evoluiu 92,4 

p.p., e amenizada, principal-
mente, por Vida que teve de 
-17,8 p.p.

O Boletim IRB+Mercado 
divulgado nesta terça-feira 
traz ainda dados de junho, 
quando o setor de seguros 
faturou R$ 15,6 bilhões, 
um avanço de 23,1% na 
comparação com o mesmo 
mês em 2021. Houve cres-
cimento nominal em todos 
os segmentos pelo segun-
do mês consecutivo, com 
destaque para Rural com o 
maior aumento, seguido de 
Automóvel. Já o índice de 
sinistralidade teve alta de 
1,4 p.p. na comparação com 
junho do ano passado.

Por segmento

Em junho, Vida, que 
representa 34,2% do total 
arrecado pelo setor nos 
primeiros seis meses do 
ano, registrou faturamento 
de R$ 4,8 bilhões com al-
ta de 10,3%. Já no semes-
tre, soma R$ 27,4 bilhões 
(+11,9%), sendo o produ-
to Vida responsável por 
64,6% desse progresso. Já 

a sinistralidade retornou 
ao patamar pré-pandemia.

Automóvel (28,6% do 
mercado de janeiro a ju-
nho) registrou, em junho, 
faturamento de R$ 4,4 bi-
lhões (+38,1%). No acu-
mulado de 2022, registrou 
R$ 22,9 bilhões, ou seja, 
alta de 31,4%, maior taxa 
para os seis primeiros me-
ses do ano desde o início 
da série histórica em 2014. 
A sinistralidade semestral 
fechou em 74,1%.

Já o segmento de Danos 
e Responsabilidades (19,1% 
do mercado de janeiro a ju-
nho) faturou R$ 3,5 bilhões 
em junho (+20,5%) e R$ 
15,3 bilhões (+17,1%) no 
acumulado de 2022. A si-
nistralidade retraiu 0,9 p.p., 
ficando em 42,8%. Indivi-
duais contra Danos (7,6% 
do mercado de janeiro a 
junho) faturou, no sexto 
mês do ano, R$ 1,1 bilhão 
(+15%). No acumulado, R$ 
6,1 bilhões (+8,8%). A taxa 
de sinistralidade foi 38,8%, 
aumento de 8,3 p.p. em re-
lação ao primeiro semestre 
de 2021.
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Três perguntas: Pismo – mercado, diferencial e lições
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
a Pismo com Da-
niela Binatti, co-

fundadora e CTO da star-
tup. Fundada em dez/2016, 
a techfin recebeu uma Série 
B de US$ 108 milhões em 
out/2021.

O que faz a Pismo?
A Pismo é uma platafor-

ma completa de processa-
mento de pagamentos e 
de core bancário que pres-
ta serviços para grandes 
bancos e fintechs. O que 
isso significa na prática? A 
estrutura de processamen-
to de pagamentos é muito 
complexa e muito legada. 
Quando se faz uma tran-
sação de cartão de crédito 
numa maquininha, há toda 
uma cadeia complexa que 
acontece por detrás, sendo 
que os processadores são 
o último elo, seja do lado 
de adquirência, seja do la-
do da emissão de cartões. 
Nós criamos uma platafor-
ma com tudo o que há de 
mais moderno em tecnolo-
gia, atuando numa camada 
quase que de infraestrutura 
para o mercado financeiro.

Nossa solução funciona 
em nuvem pública, sendo 
que essa indústria é muito 
apoiada em sistemas que 
rodam em mainframes pro-
gramados em Cobol. Cabe 
ressaltar que estudos pu-
blicados recentemente no 
exterior indicaram que 80% 
das transações financeiras 
no mundo são processa-
das nesse tipo de sistema. 
Assim, os bancos ficam in-
chados e inflados, gastando 
bilhões de dólares por mês 

mantendo esses antigos 
sistemas e criando um gap 
tecnológico quando com-
parados a outras indústrias.

A plataforma roda apoia-
da na AWS (Amazon Web 
Services) e na Google 
Cloud, e não num data cen-
ter num prédio. Na prática, 
trata-se de um sistema hea-
dless, sem nenhuma inter-
face que faça contato com 
o usuário final. É como se 
fosse um tool kit que por 
debaixo do capô está inte-
grado com todos os antigos 
rails da indústria. Para que 
se tenha uma referência, a 
última versão do protocolo 
de processamento de cartão 
de crédito no mundo, ISO 
8583, é de 1987.

A Pismo entrega um con-
junto de APIs que na práti-
ca pode ser utilizado para o 
desenvolvimento dos pro-
dutos que serão entregues 
ao usuário final, o que 
permite que bancos e fin-
techs desenvolvam quatro 
pilares principais: contas 
digitais, carteiras digitais, 
cartões (crédito, débito, 
pré-pago e múltiplos Visa 
e Mastecard) e gestão de 
marketplace. Recentemen-
te, desenvolvemos uma 
quinta vertical de proces-
samento de gestão de as-
sets financeiros para a B3.

Mesmo sendo uma em-
presa de tecnologia, hoje 
processamos aproximada-
mente 50 milhões de contas 
de usuários em produção e 
transacionamos por volta 
de US$ 10 bilhões em vo-
lume financeiro. A Pismo 
está por detrás de todo o 
backend do iti, o banco di-
gital do Itaú, e do BTG+, o 
braço de varejo do BTG.

Se antes os bancos de-
senvolviam as suas solu-
ções, o que fez com que 
eles mudassem de ideia e 
passassem a buscar essas 
soluções no mercado?

Excelente pergunta. 
A decisão de internalizar 
acontecia muito porque 
quando os bancos olhavam 
para o mercado, eles encon-
travam players que entrega-
vam soluções turnkey, onde 
não tinham nenhuma flexi-
bilidade para desenvolver 
do seu jeito e para mudar a 
interface que seria entregue 
ao usuário final. Acabava 
sendo uma solução de pra-
teleira que entregava a mes-
ma coisa para os usuários 
de todos os bancos que a 
comprassem, não havendo 
diferencial algum.

Quando a Pismo foi fun-
dada, em dez/2016, já ha-
víamos construído do zero 
outra plataforma de proces-
samento. Nesse intervalo, 
passamos um ano mapean-
do quais eram as questões 
que não havíamos conse-
guido resolver com a solu-
ção anterior, já que acháva-
mos que nenhuma solução 
no mercado resolvia bem, 
e como faríamos diferen-
te dessa vez com a Pismo. 
Nesse caminho, passamos 
por vários aspectos relacio-
nados à tecnologia, modelo 
de negócio e formas de re-
lacionamento.

Antes da Pismo, nós en-
trávamos nos clientes pela 
área de produtos, que que-
riam entregar alguma coisa 
diferente. Hoje, a platafor-
ma tem muito mais apelo 
para os CIOs e CTOs. Por 
quê? Porque se ele tem um 
parceiro terceirizado, ele 

não consegue controlar o 
backlog, sendo que essa era 
uma grande dor que havia 
no passado. Um diretor de 
tecnologia ficava completa-
mente sem controle e por 
isso optava por desenvolver 
dentro de casa.

O problema é que quan-
do se opta por isso, princi-
palmente essas soluções de 
mainframe, elas viram um 
elefante que não se conse-
gue resolver. É difícil con-
tratar gente para dar manu-
tenção, sendo caro à beça 
para manter. Com a Pismo, 
se um banco quer lançar 
uma feature específica, ele 
tem acesso ao backlog gi-
gantesco da empresa.

Como disse, o banco ou 
a fintech recebe um tool kit 
de APIs para criar e entre-
gar ao usuário final o pro-
duto mais diferenciado pos-
sível. É verdade que ele está 
terceirizando todo o core da 
operação, mas não está fa-
zendo isso para uma empre-
sa que vai trancá-lo e deixá-
-lo completamente de mãos 
atadas no que diz respeito à 
evolução do produto.

Na sua opinião, quais 
são os principais acer-
tos e erros que levam ao 
sucesso e ao fracasso de 
uma techfin?

Em outubro de 2021, 
anunciamos uma Série B 
de US$ 108 milhões que 
foi liderada pela Amazon, 
Accel e Softbank, uma ro-
dada bastante grande para 
o padrão brasileiro. Nós 
tínhamos uma operação 
superconsolidada na Amé-
rica Latina e fizemos essa 
captação para focarmos 
na expansão internacional, 

com muitas oportunidades 
surgindo na Ásia.

Dados os desafios que 
existem nesse processo, 
anunciamos uma parceria 
com a Ping An, grupo chi-
nês gigante que tem um bra-
ço chamado OneConnect, e 
já estamos trabalhando na 
habilitação de bancos que 
querem fazer a transição de 
soluções legadas para uma 
plataforma mais moderna.

Quando a Pismo foi fun-
dada, eu e os outros três 
fundadores já estávamos 
na casa dos 40 anos e com 
filhos. Aos olhos de alguns 
investidores, fomos até 
conservadores demais na 
época do dinheiro fácil. Eu 
acho que esse foi o nosso 
acerto. Nós sempre fomos 
conservadores no sentido 
de darmos os passos de 

acordo com o funding que 
tínhamos, garantindo um 
produto sólido e uma boa 
reputação antes de darmos 
o próximo passo.

É muito complexo quan-
do numa época de dinheiro 
farto você recebe muitos in-
vestimentos e tenta acelerar 
muito rápido. É aí que as 
coisas começam a quebrar 
e que fundadores começam 
a se enrolar já que acabam 
gastando mais dinheiro do 
que seriam capazes de gerar. 
Mesmo no ano passado, já 
falávamos que esse mundo, 
onde empresas são avaliadas 
por múltiplos de receita, ia 
acabar em algum momento. 
Você tem que olhar para o 
resultado. Não adianta gerar 
R$ 100 milhões de receita e 
queimar R$ 300 milhões no 
ano. Essa conta não fecha.

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

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A
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SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF n. º 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24 de Abril de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 18:00 horas do dia 24 de abril de 2017, na sede da Santa Helena Assistência 
Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
na Rua Bering, 114, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo 
com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Aviso aos Acionistas: Publicação de Aviso aos 
Acionistas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços 
nas edições dos dias 24, 28 e 29 de março de 2017, respectivamente, em atendimento ao disposto 
no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 4. Publicação: O relatório da administração, as demonstrações 
financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições do dia 24 de março de 2017. 
5. Presença: Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social subscrito 
da Companhia. Presentes também o Contador da Companhia, Sr. Marcos Antonio Franco – CRC/
SP – 1SP110.658/O-3 e o representante da Grunitzky Auditores Independentes S/S – CRC-PR nº 
4552/O-5 S/SP, auditores independentes da Companhia, Sr. Moacir José Grunitzky – CRC-PR nº 
025.759/O-1 S/S. 6. Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; Secretária: 
Bruna Lazaroff. 7. Ordem do Dia: 7.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
deliberar sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores  
independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; 7.2. 
Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e 7.3. Fixar o montante global de remuneração dos 
Diretores da Companhia para o exercício de 2017. 8. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a 
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes nos termos do art. 130, §2º, da 
Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Presidente da Mesa informou sobre a mudança do controle acionário 
indireto da Companhia ocorrida em 07 de outubro de 2016, de forma que a Amil Assistência Médica 
Internacional S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79 passou a deter 60% e a Esho 
– Empresa de Serviços Hospitalares S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.435.005/0001-29 passou 
a deter 40% das ações emitidas pela acionista controladora da Companhia, Elual Participações S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.119.676/0001-12. Posteriormente, o Sr. Presidente registrou que em 
atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições do dia 24 de março de 2017, 
o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes 
da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. Em continuidade, com 
relação às matérias da Assembleia Geral Ordinária: 8.1. Após exame e discussão, foi aprovado o 
relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da 
Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 8.2. Foi aprovada a 
proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016 no valor de R$ 52.889.815,60 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove 
mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2016 (R$)
Total do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2016 52.889.815,60
Constituição de Reserva Legal 2.644.490,78
Constituição de Reserva Estatutária 2.644.490,78
Constituição de Reserva de Lucros 47.600.834,04
8.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para o 
exercício de 2017 em até R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 9. Encerramento: Não havendo nenhuma 
manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura 
da presente Ata, que lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes e pelos 
integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em 
livro próprio. São Bernardo do Campo, 24 de abril de 2017. Sérgio Ricardo Rodrigues de Almeida 
Santos - Presidente. Bruna Lazaroff - Secretária. JUCESP 359.527/17-6, em 08/08/2017. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF n. º 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de junho de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 28 de junho de 2017, na sede da Santa Helena 
Assistência Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado 
de São Paulo, na Rua Bering 114, CEP 09750-510. 2. Convocação: Convocados os acionistas da 
Companhia, mediante edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e no jornal Diário Comércio Indústria & Serviços nas edições dos dias 20/06/2017, 21/06/2017 e 
22/06/2017. 3. Presença: Compareceram acionistas representantes de mais de 98% do capital 
social subscrito e integralizado da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na 
Lista de Presença de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de 
Almeida Santos. Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberar 
sobre a alteração do artigo segundo do Estatuto Social da Companhia, para exclusão de seu § 1º;  
5.2. Deliberar sobre a retificação da alteração da redação do artigo vigésimo quarto, §2º, bem como 
sobre a inclusão de novo parágrafo ao referido artigo vigésimo quarto do Estatuto Social da Companhia; 
e 5.3. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 
Preliminarmente, foi aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas 
presentes nos termos do art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. 6.1. Foi aprovada, por unanimidade e 
sem ressalvas, a alteração do artigo Segundo do Estatuto Social, para exclusão de seu § 1º, no qual 
constava a lista consolidada das filiais da Companhia, ficando a critério da Diretoria, na forma do 
caput do artigo segundo do Estatuto Social, “(...) abrir e encerrar estabelecimentos, sucursais, filiais, 
escritórios, depósitos, agências, postos de serviços ou subsidiárias em qualquer parte do território 
nacional ou estrangeiro e associar-se com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas”. 6.2. Em seguida, os 
acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: 6.2.1. A retificação da alteração do parágrafo 
2º do artigo Vigésimo Quarto do Estatuto Social, deliberada na Assembleia Geral Extraordinária de 
10/05/2017, devendo ser considerada a seguinte redação: “ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO (...).  
§ 2º - A Companhia será representada da seguinte forma: a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em 
conjunto; b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; 
c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) procurador 
nos mandatos com cláusula “ad judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos 
por exigência legal ou a critério da Companhia.” 6.2.1.1. Os acionistas, de comum acordo, 
ratificam todos os atos tomados no período de 10/05/2017 a 28/06/2017 em concordância com a 
redação retificada do parágrafo 2º do artigo Vigésimo Quarto, aludida acima. 6.2.2. A inclusão do 
parágrafo 3º no artigo Vigésimo Quarto, passando o referido artigo a viger com a seguinte redação:  
“ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - Compete fundamentalmente aos Diretores: a) Zelar pela 
observância da Lei e deste Estatuto Social; b) Respeitar a política dos negócios fixada pelo Conselho 
de Administração; c) Coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo 
a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias 
Gerais, em reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões; d) Administrar, 
gerir e superintender os negócios sociais. Se os valores envolvidos forem superiores àqueles 
definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração, deverão, primeiramente, obter 
a autorização do referido órgão; e) Emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar 
úteis ou necessários; f) Praticar outros atos que venham a ser especificados pelo Conselho de 
Administração; g) Representar a Companhia, na forma do parágrafo 2º do artigo 25; h) Prestar contas 
de sua gestão bimensalmente ao Conselho de Administração, nas reuniões ordinárias do órgão.  
§ 1º - As atribuições específicas de cada Diretor serão determinadas pelo Conselho de Administração, 
quando esse existir, na mesma reunião em que forem eleitos os Diretores, ou, inexistindo Conselho de 
Administração, as atribuições específicas de cada Diretor serão definidas pelo Diretor Presidente. § 2º 
- A Companhia será representada da seguinte forma: a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto; 
b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; c) por 02 (dois) 
procuradores com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) procurador nos mandatos com 
cláusula “ad judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos por exigência legal 
ou a critério da Companhia. §3º - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia 
por quaisquer dois Diretores em conjunto. As procurações outorgadas pela Companhia mencionarão 
expressamente os poderes conferidos e deverão conter um período de validade limitado, não superior 
a 12 (doze) meses, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.” 
6.3. Por fim, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, considerando as alterações 
deliberadas acima, o qual fica arquivado na sede da Companhia. 7. Encerramento: Não havendo 
nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário 
à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas 
presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel 
da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 28 de junho de 2017. Sergio Ricardo 
Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco - Secretária.  
JUCESP 414.303/17-9, em 14/09/2017. Flávia R Ribeiro Gonçalves - Secretária Geral.

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF n. º 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de novembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 28 de novembro de 2017, na sede da Santa Helena 
Assistência Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de 
São Paulo, na Rua Bering 114, CEP 09750-510. 2.  Convocação: Dispensada a convocação prévia, de 
acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram os acionistas 
representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Sergio 
Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva. 5. Ordem 
do Dia: 5.1. Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, nos termos do parágrafo 4º 
do Artigo Trigésimo do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 
6.1. Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a distribuição de dividendos intermediários do 
exercício social corrente pela Companhia, nos termos do parágrafo 4º do Artigo Trigésimo do Estatuto 
Social, no valor de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), à conta do lucro líquido do exercício 
apurado no balanço patrimonial levantado em 31 de outubro de 2017. A relação de acionistas para 
pagamento dos dividendos intermediários será de 28 de novembro de 2017, nos termos do caput artigo 
205, da Lei 6.404/76. Aprovada a distribuição, registrou-se, ainda, que o valor do dividendo por ação 
será de R$ 23,8740975591123. Por fim, em conformidade com o disposto no §3º do art. 205 da Lei 
6.404/76, os dividendos serão pagos pela Companhia em até 60 (sessenta) dias, contados da presente 
data. 7. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos 
os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente 
assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que 
a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 28 de novembro 
de 2017. MESA: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Elisângela Bezerra 
Marques da Silva - Secretária. JUCESP 88.899/18-4, em 21/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. º 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de junho de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 20 de junho de 2017, na sede da Elual Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bering nº 70, 2º andar, sala 202, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram 
os acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 4. Mesa: 
Presidente: Heraldo Jesus Marques da Silva. Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco.  
5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberar sobre a retificação da alteração do parágrafo único do artigo 13 
do Estatuto Social da Companhia; 5.2. Deliberar sobre a inclusão de novo parágrafo ao artigo 13 
do Estatuto Social da Companhia; 5.3. Deliberar sobre a supressão do artigo 22 do Estatuto Social 
da Companhia; e 5.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações tomadas por 
unanimidade: Preliminarmente, foi aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos 
acionistas presentes nos termos do art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. 6.1. Foi aprovada a retificação da 
alteração do parágrafo único do artigo 13 do Estatuto social da Companhia, deliberada na Assembleia 
Geral Extraordinária de 10/05/2017, devendo ser considerada a seguinte redação: “ART. 13 – (...).  
§ único - A Companhia será representada da seguinte forma: a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, 
em conjunto; b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; 
c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) procurador 
nos mandatos com cláusula “ad judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos por 
exigência legal ou a critério da Companhia.” 6.1.1. Os acionistas, de comum acordo, ratificam todos os 
atos tomados no período de 10/05/2017 e 20/06/2017 em concordância com a redação retificada do 
parágrafo único do artigo 13, aludida acima. 6.2. Foi aprovada a inclusão de novo parágrafo ao artigo 13 
do Estatuto social da Companhia, com a consequente renumeração dos parágrafos do referido artigo, 
que passará a viger com a seguinte redação: “ART. 13 - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, 
cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da sociedade, tendo poderes para praticar todos e 
quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social 
sejam de competência de outro órgão ou dependam de prévia aprovação deste. § 1º - A Companhia 
será representada da seguinte forma: a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto; b) por qualquer 
Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; c) por 02 (dois) procuradores 
com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) procurador nos mandatos com cláusula “ad 
judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos por exigência legal ou a critério da 
Companhia. §2º - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 
dois Diretores em conjunto. As procurações outorgadas pela Companhia mencionarão expressamente 
os poderes conferidos e deverão conter um período de validade limitado, não superior a 12 (doze) 
meses, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.” 6.3. Foi 
aprovada a supressão da redação do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, com a consequente 
renumeração do artigo subsequente, passando a vigorar em seu lugar a redação do artigo 23:  
“ART. 22 -  Os casos omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia 
Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes” 6.4. Foi aprovada a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, considerando as alterações aprovadas acima, o qual fica arquivado na sede 
da Companhia. 7. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou 
suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi 
devidamente assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. 
Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo,  
20 de junho de 2017. Heraldo Jesus Marques da Silva - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio 
de Franco - Secretária. JUCESP 335.739/17-9, em 24/07/2017. Flávia R Brito Gonçalves - Secretária 
Geral.

Fundos de Private Equity e Venture 
Capital reduziram investimentos no Brasil
Em julho, 133 fusões e aquisições registradas somam R$ 18,6 bilhões

O mercado transa-
cional brasilei-
ro registrou um 

total de 1297 transações e 
movimentou R$ 179,0 bi-
lhões até julho, de acordo 
com o relatório mensal do 
Transacional Track Record 
em colaboração com o In-
tralinks e o TozziniFreire 
Advogados. Os números 
divulgados nesta terça-feira 
representam uma diminui-
ção de 4% no número de 
transações em relação ao 
mesmo período de 2021. 
Do total das transações, 
46% possuem os valores 
revelados e 76% das opera-
ções já estão concluídas.

Em julho, 133 fusões 
e aquisições foram regis-
tradas, entre anunciadas e 
concluídas, e um valor total 
de R$ 18,6 bilhões. O setor 
de Internet, Software & IT 
Services foi o mais ativo no 
período, com um total de 
259 transações, represen-
tando uma diminuição de 
34% em relação ao mes-
mo período de 2021. Em 
segundo lugar está o setor 
de Business & Professional 

Support Services, com 195 
transações.

Âmbito Cross-Border

Até julho de 2022, as 
empresas brasileiras esco-
lheram os Estados Unidos 
como seu principal desti-
no de investimento, com 
27transações e um total de 
R$ 5,4bilhões, seguido pelo 
México e Colômbia, com 10 
operações cada. Os Estados 
Unidos e o Reino Unido, 
com 136 e 24 transações, 
respectivamente, são os pa-
íses que mais investiram no 
Brasil.

As empresas norte-ame-
ricanas que adquirem em-
presas brasileiras registra-
ram um aumento de 1% em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. Já 
as aquisições estrangeiras 
nos setores de Tecnologia 
e Internet aumentaram em 
4%. Em relação aos fun-
dos estrangeiros de Private 
Equity e Venture Capital 
que investem em empresas 
brasileiras, houve uma di-
minuição de 38% até julho. 

Em Private Equity, foram 
contabilizadas 49 transa-
ções e um total de R$ 10,0 
bi no período, registran-
do uma queda de 42% no 
número de operações, em 
comparação com o mes-
mo período de 2021. No 
âmbito do Venture Capital, 
foram realizadas 420 roda-
das de investimento, movi-
mentando um capital de R$ 
18,5bi, o que resulta um au-
mento de 7% no número de 
transações.

No segmento de Asset 
Acquisitions, foram re-
gistradas 118 transações 
e um total de R$ 40,1bi 
até julho, representando 
uma diminuição de 9% 
no número de operações, 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. 
A transação destacada pelo 
TTR em julho de 2022, foi 
a conclusão da venda, pela 
Vale, dos ativos do Sistema 
Centro-Oeste para a J&F 
Mineração, subsidiária da 
J&F Investimentos. O va-
lor da transação é de US$ 
1,2bilhãi. A operação con-
tou com a assessoria jurí-

dica dos escritórios Araulo 
Fontes: Madrona Advoga-
dos; Azevedo Sette Advo-
gados; Lefosse Advogados; 
e Machado, Meyer, Sendacz 
e Opice Advogados.

Ranking  

O relatório publica os 
rankings de assessoria fi-
nanceira e jurídica até julho 
de 2022 em M&A, Private 
Equity, Venture Capital e 
Mercados de Capitais, onde a 
atividade dos assessores é re-
fletida pelo número de tran-
sações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de 
assessores financeiros, por 
número de transações e em 
valor, lidera o Banco BTG 
Pactual, com 41 operações 
e um total de R$ 51,7bi. No 
que se refere ao ranking de 
assessores jurídicos, por nú-
mero de transações em 2022 
lidera o escritório Bronstein 
Zilberg Chueri & Potenza 
Advogados, com 71 ope-
rações. Em valor, lidera o 
BMA-Barbosa Müssnich 
Aragão contabilizando um 
total de R$ 42,8 bilhões.

BNDES e BID: parceria para estudos  
com foco em favelas e áreas rurais

Cade: parecer favorável a 
joint venture entre a Bunge 
Alimentos e a Uniphos

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) e o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) as-
sinaram um acordo de co-
operação técnica que tem 
como objetivo principal 
avaliar previamente a viabi-
lidade de projetos de parce-
ria público-privada (PPP) e 
de concessão de serviços de 
água e saneamento. 

Com US$ 350 mil do-
ados pelo BID, serão de-

senvolvidas ferramentas 
paramétricas que auxiliarão 
o BNDES no processo de 
estruturação, especialmen-
te em regiões remotas e de 
menor viabilidade financei-
ra. A ideia é direcionar e 
ampliar investimentos para 
essas localidades, reduzindo 
os riscos associados e ele-
vando a probabilidade de 
sucesso para todos os en-
volvidos.

Uma das ferramentas es-
tabelecerá parâmetros para 
avaliar previamente a via-

bilidade técnica, financeira 
e econômica de projetos de 
universalização de água e sa-
neamento de um município, 
um grupo de municípios ou 
uma região. Essa avaliação 
prévia dará celeridade e per-
mitirá um uso mais eficien-
te dos recursos empregados 
na estruturação dos proje-
tos, uma vez que o BNDES 
terá em mãos, rapidamente, 
a informação necessária pa-
ra fazer a modelagem com 
mais segurança.

Especialistas dos dois 

bancos também vão tra-
balhar em conjunto com 
equipes de consultores na 
criação de uma ferramenta 
para calcular os custos ope-
racionais (OPEX) e de in-
vestimentos de capital (CA-
PEX) dos serviços de água 
e saneamento em favelas e 
áreas rurais. Esses dados se-
rão incluídos nos modelos 
financeiros dos contratos 
de PPP e concessões, viabi-
lizando a definição de ações 
para atendimento a essas 
áreas.

A Superintendência-
Geral do Conselho 
Administrativo de 

Defesa Econômica (SG/
Cade) aprovou a formação 
de uma joint venture entre 
a Bunge Alimentos e a Uni-
phos Indústria e Comércio 
de Produtos Químicos, em-
presa holding integralmen-
te detida pelo grupo UPL 
Global Limited. O parecer 
que aprovou a operação, 
sem restrições, foi assinado 
na última segunda-feira e 
divulgada nesta terça-feira.

A Orígeo, nova socieda-
de, será constituída para a 
comercialização de insumos 
agrícolas, além de oferecer 
alternativas de financiamen-
to e fornecer assistência 
técnica e soluções digitais a 
produtores rurais em deter-
minados estados brasileiros. 
A empresa também comer-
cializará insumos como se-
mentes, pesticidas, bio-so-
luções e fertilizantes.

A Bunge atua nos se-
tores de agronegócio e de 
alimentos, principalmente 
na originação de grãos, no 
processamento e na comer-
cialização de commodities 
agrícolas, na comercializa-
ção e industrialização de ce-
reais a granel ou embalados, 
de sementes oleaginosas e 
produtos alimentícios e ser-
viços portuários.

Já a Uniphos, integra o 
Grupo UPL, grupo indiano 
com presença global na fa-
bricação de produtos para a 
proteção de cultivos, inter-
mediários, produtos quími-
cos especializados e outros 
produtos químicos indus-

triais, incluindo inseticidas, 
fungicidas, herbicidas e re-
guladores de crescimento.

De acordo com o formu-
lário de notificação apre-
sentado pelas empresas ao 
Cade, a operação facilitará 
a oferta de diversos produ-
tos e serviços aos produ-
tores rurais, centralizando 
em uma única sociedade. 
Para ambas as requerentes 
é uma oportunidade de se 
tornarem mais eficientes, 
de modo que impulsione 
a inovação na assistência e 
no atendimento aos clientes 
eexpandindo as vendas di-
retas aos consumidores dos 
serviços.

Para aprovar a operação, 
a SG analisou os mercados 
de distribuição e comerciali-
zação de insumos agrícolas, 
de originação de grãos, de 
produção de derivados de 
soja, de armazenagem, de 
fabricação de insumos agrí-
colas e de cultivos de grãos. 
Sendo assim, concluiu que 
o negócio não possui indí-
cios de acarretar prejuízos 
ao ambiente concorrencial, 
dada às baixas participações 
de mercado das empresas, 
recomendando a aprovação 
da joint venture sem restri-
ções.

Se o Tribunal do Cade 
não avocar os atos de con-
centração para análise ou 
não houver interposição de 
recurso de terceiros interes-
sados, no prazo de 15 dias, 
as decisões da Superinten-
dência-Geral terão caráter 
terminativo e as operações 
estarão aprovadas em defi-
nitivo pelo órgão antitruste.
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ENERGISA SUL-SUDESTE  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- Companhia Aberta - 
CNPJ/ME nº 07.282.377/0001-20 

NIRE 35.300.321.707

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

A SER REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022
A Administração da ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 
sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de Presidente Prudente, 
estado de São Paulo, na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600 metros 
Parte B, Vila Maria, CEP: 19.053-680 (“Companhia”), vem, nos termos do art. 124, da 
Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e à Resolução CVM nº 81, convocar os acionistas 
da Companhia para se reunirem em assembleia geral extraordinária (“Assembleia”) a 
se realizar, em primeira convocação, no dia 31 de agosto de 2022, às 12 horas, de 
forma exclusivamente digital (por meio da plataforma Microsoft Teams) para examinar, 
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovar a reforma do Estatuto 
Social; e (ii) aprovar a consolidação do Estatuto Social. A Proposta da Administração 
para a reforma do Estatuto Social da Companhia se encontra à disposição dos acio-
nistas no seguinte endereço eletrônico: ri.energisa.com.br/publicacoes-cvm-energisa-
-sul-sudeste/. Os Acionistas poderão participar da Assembleia via Plataforma Digital, 
pessoalmente ou, se for o caso, por seus representantes legais ou procuradores, caso 
em que poderão participar e votar nas Assembleias. Para participarem virtualmente da 
Assembleia por meio da Plataforma Digital, os acionistas deverão enviar solicitação 
à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico ri@energisa.com.br, até às 
12 horas do dia 29 de agosto de 2022. A solicitação deverá estar acompanhada da 
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador 
constituído que comparecerá às Assembleias, incluindo os nomes completos e os CPF 
ou CNPJ (conforme o caso), além de e-mail e telefone para contato, bem como cópia 
simples dos documentos solicitados nesse edital. Observando o disposto no art. 126 
da Lei das S.A, para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus representantes 
legais, deverão apresentar, além de documento de identificação com foto e dos atos 
societários que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante 
expedido pela instituição escrituradora ou agente custodiante; e (b) para os acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas, extrato da respectiva partici-
pação, emitido pelo órgão competente. O representante de acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia simples, devidamente registrada: (a) do último contrato ou 
estatuto social; e (b) da documentação societária que outorgue poderes e represen-
tação (ato de eleição do administrador e, conforme o caso, procuração). No tocante 
aos fundos de investimento, a representação caberá à instituição administradora ou 
gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representan-
te da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima 
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do 
último regulamento do fundo, devidamente registrado. Para participação por meio de 
procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há me-
nos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A., devendo o instrumento 
de procuração observar o disposto no art. 654 da Lei 10.406/2002. As pessoas natu-
rais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por 
procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição 
financeira, consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A. No caso de acionistas 
pessoas jurídicas, estas poderão ser representadas por procurador constituído em 
conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Ci-
vil, sem a necessidade de o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou 
advogado. A Companhia não exige o reconhecimento de firma, notarização, consulari-
zação e/ou tradução juramentada dos documentos. Os Acionistas que não enviarem a 
solicitação e a documentação necessária para participação virtual até às 12 horas do 
dia 29 de agosto de 2022 não poderão participar da Assembleia. Após recebida a so-
licitação e verificados, de forma satisfatória, os documentos apresentados, a Compa-
nhia enviará para o e-mail informado ou, em sua ausência, para o e-mail solicitante, o 
link e as instruções de acesso à Plataforma Digital, sendo remetido apenas um convite 
individual por solicitante. O Acionista que tenha solicitado devidamente sua participa-
ção virtual e não tenha recebido, da Companhia, o e-mail com o link e instruções para 
acesso e participação nas Assembleias até às 12 horas do dia 30 de agosto de 2022, 
deverá entrar em contato com a Companhia impreterivelmente até às 18 horas do dia 
30 de agosto de 2022, pelo e-mail ri@energisa.com.br, a fim de que lhe sejam reen-
viadas as respectivas instruções para acesso. O link e as instruções a serem envia-
dos pela Companhia são pessoais e intransferíveis e não poderão ser compartilhados 
com terceiros, sob pena de responsabilização do acionista. Na data da Assembleia, o 
acesso à plataforma digital para participação estará disponível a partir de 30 minutos 
de antecedência, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico 
somente se dará mediante o acesso do respectivo acionista, ou seu representante, 
conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após o início da Assembleia, não 
será possível o ingresso do acionista, independentemente da realização do cadastro. 
Assim, a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para 
participação da Assembleia com pelo menos 30 minutos de antecedência. A Compa-
nhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a com-
patibilidade de seus equipamentos com a utilização das plataformas para participação 
da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará por 
quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização 
da plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. Os documentos 
e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia estarão à 
disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas 
na rede mundial de computadores da Companhia (http://www.ri.energisa.com.br), da 
CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.
br). Por fim, ressalta-se que, como a Assembleia será realizada exclusivamente de 
modo digital, não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem presencial-
mente. Presidente Prudente, 10 de agosto de 2022. Ivan Müller Botelho - Presidente 
do Conselho de Administração.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. º 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 31 de Outubro de 2017, na sede da Elual Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bering, nº 70, 2º andar, sala 202, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Publicação: O Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado 
em 30 de junho de 2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal  
Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições do dia 07 de setembro de 2017, conforme 
registros realizados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob os números 426.119/17-4 e  
426.120/17-6 em 21/09/2017. 4. Presença: Compareceram os acionistas representando a totalidade 
do capital social subscrito da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida 
Santos; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva. 6. Ordem do Dia: Assembleia Geral 
Ordinária: 6.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 30 de 
junho de 2017; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para destinação do lucro líquido do 
exercício social encerrado em 30 de junho de 2017; e 6.3. Fixar o montante global de remuneração dos 
Diretores da Companhia para o próximo exercício. Assembleia Geral Extraordinária: 6.4. Deliberar 
sobre a alteração da redação do caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; e 6.5. Consolidar 
o Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações tomadas por unanimidade: Preliminarmente, o Sr. 
Presidente registrou que, em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições 
do dia 07 de setembro de 2017, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia relativos ao exercício social findo em 30 de junho de 2017, , conforme registro realizado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob os números 426.119/17-4 e 426.120/17-6 em 21/09/2017. 
Passando à ordem do dia, com relação às matérias de i) Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Após 
exame e discussão, foi aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2017. 7.2. Foi aprovada a 
proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 30 de junho de 2017 no valor de R$ 
68.783.067,27 (sessenta e oito milhões, setecentos e oitenta e três mil, sessenta e sete reais e vinte e 
sete centavos), a ser distribuído da seguinte forma:
Resultado do Exercício Social encerrado em 30.06.2017 68.783.067,27
Constituição de Reserva Legal (3.439.153,36)
Distribuição de Dividendos conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada
 em 30.09.2016 (21.392.353,00)
Constituição de Reserva de Lucros (43.951.560,91)
Total -
7.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para 
o próximo exercício em até R$ R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Em continuidade, com relação às 
matérias de ii) Assembleia Geral Extraordinária: 7.4. Foi aprovada a alteração do caput do Artigo 19 
do Estatuto Social, para alterar o período do exercício social da Companhia, passando o caput do Artigo 
19 a viger com a seguinte redação: “ART. 19 - O exercício social iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-
se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, serão elaboradas as demonstrações 
financeiras da Companhia, com observância às disposições legais vigentes. As demonstrações 
financeiras serão apresentadas à Assembleia Geral, juntamente com a proposta de destinação do 
lucro líquido do exercício, observado o disposto em Lei e no presente Estatuto Social. (...)” 7.5. Por fim, 
os acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, considerando a alteração 
aprovada acima, o qual fica arquivado na sede da Companhia. 8. Encerramento: Não havendo 
nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à 
lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes e 
pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em 
livro próprio. São Bernardo do Campo, 31 de Outubro de 2017. Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida 
Santos - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária. JUCESP 551.041/17-1, em 
12/12/2017. Flávia R Brito Gonçalves - Secretária Geral.

HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/MF n. º 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2017
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 31 de Outubro de 2017, na sede do Hospital Santa Helena 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Vaz, 
nº 59, CEP 09015-410. 2. Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 16, 17 e 19 de outubro 
de 2017 e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviço dos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017.  
3. Publicação: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos 
ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições do dia 07 de setembro de 2017, 
conforme registros realizados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob os números 427.380/17-
0 e 427.381/17-4 em 21/09/2017. 4. Presença: Compareceram os acionistas representantes de mais 
de 98% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de 
Presença de Acionistas da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida 
Santos; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva. 6. Ordem do Dia: Assembleia Geral 
Ordinária: 6.1. Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 30 de 
junho de 2017; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para destinação do lucro líquido do 
exercício social encerrado em 30 de junho de 2017; e 6.3. Fixar o montante global de remuneração 
dos Diretores da Companhia para o próximo exercício. Assembleia Geral Extraordinária: 6.4. Deliberar 
sobre a exclusão do Parágrafo Primeiro do Artigo Primeiro do Estatuto Social da Companhia;  
6.5. Deliberar sobre a alteração da redação do Artigo Décimo Terceiro do Estatuto Social da Companhia; 
6.6. Deliberar sobre a alteração da redação do caput, alteração da redação do Parágrafo 1º, passando 
este a constar como Parágrafo Único, e exclusão do Parágrafo 2º do Artigo Décimo Sétimo do Estatuto 
Social da Companhia; 6.7. Deliberar sobre a alteração da redação do caput do Artigo Vigésimo do 
Estatuto Social da Companhia; 6.8. Deliberar sobre a exclusão da redação do Artigo Vigésimo 
Segundo do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração do artigo subsequente; e  
6.9. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações tomadas por unanimidade:
Preliminarmente, o Sr. Presidente registrou que, em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 
6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio 
Indústria & Serviços, nas edições do dia 07 de setembro de 2017, o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 30 de junho de 
2017, conforme registros realizados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob os números 
427.380/17-0 e 427.381/17-4 em 21/09/2017. Passando à ordem do dia, com relação às matérias de  
i) Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Após exame e discussão, foi aprovado o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 30 de 
junho de 2017. 7.2. Foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 
30 de junho de 2017 no valor de R$ 16.626.373,41 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, 
trezentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), a ser distribuído da seguinte forma:
Saldo de Lucros Acumulados em 30.06.2016 9.801.159,55
Resultado do Exercício Social encerrado em 30.06.2017 16.626.373,41
Constituição de Reserva Legal (831.318,67)
Distribuição de Dividendos conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 30.09.2016 (19.300.000,00)
Constituição de Reserva de Lucros (6.296.214,29)
Total -
7.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para 
o próximo exercício em até R$ R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Em continuidade, com relação às 
matérias de ii) Assembleia Geral Extraordinária: 7.4. Foi aprovada a exclusão do Parágrafo Primeiro 
do Artigo Primeiro do Estatuto Social da Companhia; 7.5. Foi aprovada a alteração do Artigo Décimo 
Terceiro do Estatuto Social, que, reformado, passa a viger com a seguinte redação: “ARTIGO DÉCIMO 
TERCEIRO – A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento 
regular da sociedade, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, 
exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social sejam de competência de outro órgão 
ou dependam de prévia aprovação deste. Parágrafo 1º - A Companhia será representada da seguinte 
forma: a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto; b) por qualquer Diretor em conjunto com  
1 (um) procurador com poderes específicos; c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, 
em conjunto; e d) por 01 (um) procurador nos mandatos com cláusula “ad judicia”, bem como naqueles 
que demandem poderes específicos por exigência legal ou a critério da Companhia. Parágrafo 2º 
- As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por quaisquer dois Diretores 
em conjunto. As procurações outorgadas pela Companhia mencionarão expressamente os poderes 
conferidos e deverão conter um período de validade limitado, não superior a 12 (doze) meses, com 
exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.” 7.6. Foi aprovada a 
alteração da redação do caput, alteração da redação do Parágrafo 1º, passando este a constar 
como Parágrafo Único, e exclusão do Parágrafo 2º do Artigo Décimo Sétimo do Estatuto Social da 
Companhia, que, reformado, passa a viger com a seguinte redação: “ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO –  
As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, na forma da Lei e, extraordinariamente, sempre 
que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias. Parágrafo Único - Os anúncios de convocação, publicadas na forma e 
nos termos da lei, conterão, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia explicitada 
e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação da matéria. 7.7. Foi aprovada a alteração do caput do 
Artigo Vigésimo do Estatuto Social, para alterar o período do exercício social da Companhia, passando 
o caput do Artigo Vigésimo a viger com a seguinte redação: “ARTIGO VIGÉSIMO - O exercício iniciar-
se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, 
serão elaboradas as demonstrações financeiras da Companhia, com observância às disposições 
legais vigentes. As demonstrações financeiras serão apresentadas à Assembleia Geral, juntamente 
com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, observado o disposto em Lei e no presente 
Estatuto Social (...)” 7.8. Foi aprovada a exclusão da redação do Artigo Vigésimo Segundo do Estatuto 
Social da Companhia, com a consequente renumeração do artigo subsequente, passando a redação 
do Artigo Vigésimo Segundo a constar da seguinte forma: “ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO – Os casos 
omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-
se as disposições legais vigentes.” 7.9. Por fim, as acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, considerando todas as alterações aprovadas até a presente data, o qual fica 
arquivado na sede da Companhia. 8. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. 
Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, 
lida e aprovada, foi devidamente assinada pelas acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da 
Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Santo André, 
31 de Outubro de 2017. Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Elisângela Bezerra 
Marques da Silva - Secretária. JUCESP 538.874/17-0, em 04/12/2017. Flávia R Brito Gonçalves - 
Secretária Geral.

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF n. º 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Maio de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 10 de maio de 2017, na sede da Santa Helena Assistência 
Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
na Rua Bering 114, CEP 09750-510. 2.  Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, 
mediante edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal 
Diário Comércio Indústria & Serviços nas edições dos dias 28/04/2017, 29/04/2017 e 03/05/2017. 
3. Presença: Compareceram acionistas representantes de mais de 98% do capital social subscrito 
e integralizado da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença 
de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; 
Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia: 5.1. Ratificar a eleição da 
Diretoria da Companhia; 5.2. Deliberar sobre a alteração da redação do artigo vigésimo do estatuto 
social da Companhia para refletir a nova composição da diretoria eleita e os respectivos cargos; 5.3. 
Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo décimo primeiro, do caput do artigo vigésimo 
terceiro e do parágrafo 2º do artigo vigésimo quarto do estatuto social da Companhia; e 5.4. Consolidar 
o Estatuto Social da Companhia, considerando todas as alterações aprovadas até a presente data. 6. 
Deliberações tomadas por unanimidade: Preliminarmente, foi aprovada a publicação da ata com 
a omissão das assinaturas dos acionistas presentes nos termos do art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. 
6.1.  Foi aprovada a ratificação da eleição dos Diretores da Companhia, com mandato unificado de 3 
(três) anos contados da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 07 de outubro de 
2016, cuja ata fora registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 547.203/16-0 em 
21/12/2016, conforme a seguir: (i) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Sergio Ricardo Rodrigues 
de Almeida Santos, brasileiro, solteiro, médico, portador da carteira de identidade nº 20.337.706 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.230.098-23, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, com endereço comercial na Av. das Américas nº 4.200, bloco 3, 6º andar, Barra da Tijuca, 
CEP 22.640-907; (ii) para o cargo de Diretor Vice Presidente, o Sr. Heraldo Jesus Marques da Silva, 
brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 25.319.119-1, expedida pelo SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 227.210.292-15, residente e domiciliado na Cidade de São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Azevedo Macedo nº 132, Vila Mariana, 
Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04013-060; e (iii) para o cargo de Diretora Administrativa e 
Técnica, a Sra. Tatiana Fiscina de Santana, brasileira, divorciada, médica, portadora da carteira de 
identidade nº 34.569.514-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 670.856.605-20, 
residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Azevedo 
Macedo nº 132, Vila Mariana, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04013-060. 6.1.1.Foram recebidos 
e registrados os novos Termos de Posse dos Diretores, que substituem os anteriormente assinados e 
possuem todos os efeitos legais desde a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 
07 de outubro de 2016. 6.1.2. Foi registrada a ratificação do nome da Diretora Administrativa e Técnica, 
que passou a utilizar o nome de Tatiana Fiscina de Santana, de acordo com certidão de divórcio. 
6.2. Em decorrência da nova composição da diretoria eleita na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 07 de outubro de 2016, foi aprovada a alteração da redação do artigo 
vigésimo do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 
VIGÉSIMO – A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) Diretores, 
eleitos pelo Conselho de Administração, se esse estiver instalado, na primeira reunião do respectivo 
órgão após a investidura de seus membros, ou pela assembleia geral, se não existir Conselho de 
Administração, para mandato de 3 (três) anos, com direito a reeleições, conforme abaixo: (i) Diretor 
Presidente; (ii) Diretor Vice Presidente; (iii) Diretor Administrativo e Técnico”. 6.3. Foi aprovada a 
alteração da redação do caput do artigo décimo primeiro, do caput do artigo vigésimo terceiro e do 
parágrafo 2º do artigo vigésimo quarto do estatuto social da Companhia, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: “ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO - A Assembleia Geral fixará anualmente o montante 
global da remuneração dos administradores da Companhia. (...) ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO - A 
Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Diretor Presidente ou por quaisquer 02 (dois) Diretores 
em conjunto, sempre que os interesses sociais assim exigirem. (...) ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - 
(...) § 2º - A Companhia será representada da seguinte forma: (a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em 
conjunto; (b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; e (c) 
por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto.” 6.4. Foi aprovada a consolidação 
do Estatuto Social da Companhia, considerando todas as alterações aprovadas até a presente data, 
o qual fica arquivado na sede da Companhia. Por fim, os acionistas autorizaram a administração da 
Companhia a tomar as providências necessárias à implementação das deliberações ora aprovadas. 
7. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os 
trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente 
assinada pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a 
presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 10 de maio de 2017. 
Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco 
- Secretária. JUCESP 359.528/17-0, em 08/08/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. º 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Maio de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 10 de maio de 2017, na sede da Elual Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bering nº 70, 2º andar, sala 202, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram os 
acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 4. Mesa: Presidente: 
Heraldo Jesus Marques da Silva. Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia:  
5.1. Deliberar sobre a alteração do artigo 11, do caput do artigo 12 e do § único do artigo 13 do 
estatuto social da Companhia; e 5.2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, considerando 
todas as alterações aprovadas até a presente data. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 
Preliminarmente, foi aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas 
presentes nos termos do art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. 6.1. Foi aprovada a alteração da redação 
do artigo 11, do caput do artigo 12 e do § único do artigo 13 do estatuto social da Companhia, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 11 - A Assembleia Geral fixará anualmente o 
montante global da remuneração dos administradores da Companhia. (...) ARTIGO 12 - A Diretoria 
será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) Diretores sem designação específica para 
mandato de 3 (três) anos, com direito a reeleições. (...) ARTIGO 13 (...) § único - A Companhia será 
representada da seguinte forma: (a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto; (b) por qualquer 
Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; e (c) por 02 (dois) procuradores 
com poderes específicos, em conjunto.” 6.2. Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, considerando todas as alterações aprovadas até a presente data, o qual fica arquivado 
na sede da Companhia. Por fim, os acionistas autorizaram a administração da Companhia a tomar 
as providências necessárias à implementação das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: 
Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo 
necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas 
presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da 
Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 10 de maio de 2017. Heraldo Jesus Marques 
da Silva - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco - Secretária. JUCESP 298.093/17-0,  
em 03/07/2017. Flávia R Brito Gonçalves - Secretária Geral.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. º 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de novembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 28 de novembro de 2017, na sede da Elual Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bering, nº 70, 2º andar, sala 202, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram os 
acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 4. Mesa: Presidente:  
Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva.  
5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, nos termos 
do parágrafo 3º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações tomadas por 
unanimidade: 6.1. Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a distribuição de dividendos 
intermediários do exercício social corrente pela Companhia, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 19 do 
Estatuto Social, no valor de R$ 52.169.688,31 (cinquenta e dois milhões, cento e sessenta e nove mil, 
seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), à conta de lucro líquido do exercício apurado 
no balanço patrimonial levantado em 31 de outubro de 2017. A relação de acionistas para pagamento 
dos dividendos intermediários será de 28 de novembro de 2017, nos termos do caput artigo 205, da 
Lei 6.404/76. Aprovada a distribuição, registrou-se, ainda, que o valor do dividendo por ação será de 
R$ 5,65. Por fim, em conformidade com o disposto no §3º do art. 205 da Lei 6.404/76, os dividendos 
serão pagos pela Companhia em até 60 (sessenta) dias, contados da presente data. 7. Encerramento: 
Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo 
necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas 
presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel 
da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 28 de novembro de 2017. Sergio Ricardo 
Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária. 
JUCESP 88.887/18-2, em 21/02/2018. Flávia R Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Escalada de preços continua preocupando o Copom

A taxa básica de ju-
ros Selic cairá ao 
longo de 2023 pa-

ra terminar em 11% no ano 
que vem, estimou o Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central do 
Brasil, ao divulgar nesta ter-
ça-feira a ata de sua reunião 
da semana passada quando 
elevou a indicador de refe-
rência. De certa forma, ela 
não trouxe nenhuma no-
vidade no que diz respeito 
ao discurso do BC, só rati-
ficando algo que o comitê 
já vinha falando há bastante 
tempo, então não houve al-
teração de tom.

A análise é de Ricar-
do Jorge, especialista 
em renda fixa e sócio da 
Quantzed, casa de análise 
e empresa de tecnologia e 
educação para investido-
res. Na semana passada, o 
Copom elevou a taxa bá-
sica de juros, a Selic, em 
0,50 ponto percentual, pa-

ra 13,75% a.a. Na sua opi-
nião, o BC continua preo-
cupado com a escalada da 
inflação global e postura 
dos bancos centrais das 
principais economias.

“Segue preocupado com 
escalada de preços inter-
namente. Cita o horizonte 
relevante para 2023 e em 
menor grau para 2024. A 
postura na política mone-
tária é que condução vai 
continuar caminhando em 
ambiente ainda mais restri-
tivo e cita a possibilidade de 
manutenção de taxas altas 
por mais tempo. Deixou 
bem explícito que haveria 
ajuste de menor magnitude 
sugerindo alta de 0,25 p.p.”, 
citou. 

A ata destacou que as ta-
xas de inflação de algumas 
economias avançadas divul-
gadas no período sugerem 
pressões ainda fortes, mas 
já se observa uma norma-
lização incipiente nas ca-

deias de suprimento e uma 
acomodação nos preços das 
principais commodities no 
período recente. “Aliada à 
recomposição nos estoques 
de produtos industrializa-
dos, esses desenvolvimentos 
podem implicar moderação 
nas pressões inflacionárias 
ligadas a bens. Por outro la-
do, o grau de ociosidade do 
mercado de trabalho nessas 
economias sugere que pres-
sões inflacionárias no setor 
de serviços podem demorar 
a se dissipar”.

De acordo com a ata, o 
crescimento de grandes 
economias tem sido revi-
sado para baixo, tanto para 
este quanto para o próximo 
ano, em função da expecta-
tiva de continuidade da re-
versão dos estímulos imple-
mentados durante o longo 
período da pandemia, em 
particular os de política mo-
netária. Além disso, a guer-
ra na Ucrânia gera impactos 

sobre o fornecimento de 
gás natural, adicionando in-
certeza sobre o cenário eco-
nômico europeu, enquan-
to a deterioração do setor 
imobiliário, aliada à política 
de combate à Covid-19, im-
pactam negativamente as 
perspectivas de crescimento 
chinesas.

Próxima reunião

Para ele, muito provavel-
mente o BC vai terminar o 
ciclo de alta na próxima 
reunião. Se os indicadores 
de atividade melhorarem, 
devemos seguir com taxa 
prolongada por mais tem-
po. Ata só ratifica mesmo 
o discurso que já vinha 
adotando. “Outro desta-
que é que eles afirmaram 
estar atentos para as medi-
das fiscais e os efeitos so-
bre a inflação. Além disso, 
observam a retomada no 
mercado de trabalho mais 

forte do que era esperada 
pelo Comitê”, destacou.

“O Comitê optou por si-
nalizar que avaliará a neces-
sidade de um ajuste residual, 
de menor magnitude, na pró-
xima reunião, com o objetivo 
de trazer a inflação para o 
redor da meta no horizonte 
relevante. Além disso, dada 
a persistência dos choques 
recentes, o Comitê seguirá vi-
gilante e avaliará se somente 
a perspectiva de manutenção 
da taxa básica de juros por 
um período suficientemente 
longo assegurará tal conver-
gência”, citou a ata.

Em 3 de agosto, o Copom 
elevou a Selic de 13,25% 
para 13,75% ao ano, o que 
deu sinais de que o ciclo de 
correção monetária iniciado 
em março do ano passado 
pode chegar ao fim.

A ata do Copom indi-
ca que a taxa referencial 
terminará em 13,75% em 
2022, embora o Ban-

co Central do Brasil não 
descarte um possível re-
ajuste residual de 0,25 
ponto percentual em sua 
reunião de setembro pró-
ximo. “Este cenário assu-
me uma trajetória de juros 
que termina em 2022 em 
13,75% ao ano, caindo 
para 11,00% em 2023 e 
8,00% em 2024”, afirma 
o documento. Na ata da 
última reunião do Copom 
também é destacado que 
a inflação continua sendo 
uma das principais preo-
cupações do Banco Cen-
tral do Brasil.

“Entre os riscos ascen-
dentes para o cenário infla-
cionário e as expectativas 
de inflação, destacamos a 
maior persistência das pres-
sões inflacionárias globais”, 
apontou o Copom, além de 
se referir à “incerteza sobre 
o futuro do quadro fiscal do 
país” e às expectativas de in-
flação.
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