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LDO prevê 
aumento de 
somente R$ 82 
para o mínimo

O valor do salário mínimo em 
2023 definido na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) será de 
R$ 1.294, aumento de apenas R$ 
82, novamente sem ganho real. A 
LDO, que define as metas e prio-
ridades para o os gastos públicos 
do ano que vem, foi sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

O texto manteve os parâme-
tros econômicos aprovados pelo 
Congresso Nacional, com infla-
ção prevista de 3,3% pelo Índice 
de Preços ao Consumidor (IP-
CA); crescimento de 2,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB); e 
taxa básica de juros encerrando o 
ano em 10%.

O deputado Glaubeer Braga 
(Psol-RJ) criticou: “É o quarto ano 
seguido sem reajuste real do salário 
mínimo”, lamentou. 

LEILÃO DO CLUBE 
AROUCA NA BARRA
Imóvel tem 3,2 mil m² em  
área de aproximadamente 5 mil m².  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

OS REFLEXOS DA
NOVA ALTA DA SELIC
A política fiscal está atrapalhando  
a politica monetária?  
Por Robson Macedo, página 2

PETRÓLEO: BÊNÇÃO
OU PRAGA?
Brasil não precisa de Forças  
Armadas estrangeiras nos invadindo.  
Por Paulo Metri, página 2

Queda no 
comércio leva 
a revisão da 
projeção do PIB

O comércio varejista no pa-
ís registrou queda de 1,4% no 
volume de vendas, na passagem 
de maio para junho. Esta é a se-
gunda redução seguida no setor, 
que, com isso, acumula retração 
de 0,8% em dois meses, na com-
paração com o bimestre anterior. 
Os dados da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC) foram divulga-
dos pelo IBGE.

O resultado de junho é o pior 
desde dezembro, quando as ven-
das registraram queda de 2,9% na 
comparação mensal. No acumu-
lado do ano, houve alta de 1,4% 
frente ao mesmo período de 2021. 
Já nos últimos 12 meses, a perda 
foi de 0,9%. Na comparação com 
junho do ano passado, a queda foi 
de 0,3%.

Por outro lado, a receita no-
minal apresenta alta em todas as 
comparações. De maio para junho 
subiu 0,2%, em relação ao mesmo 
período de 2021 a alta é de 17,1%, 
o acumulado de 2022 é de 16,9% 
e no acumulado de 12 meses a re-
ceita nominal do comércio subiu 
13,5%.

O varejo ampliado, que inclui 
também os segmentos de veículos 
e materiais de construção, con-
traiu 2,3% no mês e 3,1% sobre 
junho de 2021. Assim, o varejo 
ampliado se encontra 2,7% abaixo 
do período pré-pandemia (janeiro 
de 2020).

Para Eduardo Vilarim, econo-
mista do Banco Original, o resul-
tado surpreendeu negativamente. 
Ele destaca que o recuo em junho 
foi generalizado, à exceção dos ar-
tigos farmacêuticos, em linha com 
a alta de 1,83% da venda de me-
dicamentos genéricos divulgada 
pela Sindusfarma.

“Em nossa visão, o forte recuo 
das atividades mais relacionadas 
com crédito – móveis e eletro-
domésticos, veículos e mate-
rial de construção – já pode ser 
atribuído ao aperto da política 
monetária via encarecimento do 
crédito, e que deve se intensificar 
nos próximos meses.” Vilarim 
acrescenta que o número sozi-
nho traz um viés negativo sobre 
a projeção do Banco Original pa-
ra o PIB do segundo trimestre, 
hoje em 1%. “Com o avanço de 
0,9% no segundo trimestre da in-
dústria, cabe ao setor de serviços 
consolidar o cenário. Conhecere-
mos os dados amanhã (11).”

O varejo “andou de lado”, de-
pois de ter contraído 1,7% na se-
gunda metade de 2021, destaca o 
Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi).

Encomendas de plataformas
no exterior tiram 1,5 milhão
de empregos do Brasil
Governo leva obras da Petrobras para a Ásia

Até 2026, a Petrobras co-
locará 14 plataformas 
para operar nas bacias 

de Campos e Santos; 10 delas já 
estão com suas obras contratadas 
no exterior, sendo 7 na China, 2 
em Singapura e 1 na Coreia do 
Sul. Essa política está exportando 
o emprego do Brasil para a Ásia, 
protesta a Federação Única dos 
Petroleiros (FUP).

Segundo dados do Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(Ineep), cada bilhão de investi-
mento na construção de platafor-
ma gera 26,3 mil empregos. Por 
exemplo, o FPSO Maria Quitéria, 
que tem investimento estimado 

de R$ 5,6 bilhões, deve gerar 148 
mil empregos, mas na Ásia. Esta 
embarcação vai operar a partir 
de 2024 no Parque das Baleias, 
na porção capixaba da Bacia de 
Campos.

As dez plataformas já contra-
tadas no mercado asiático pela 
Petrobras devem representar ex-
portação de mais de 1 milhão de 
empregos: “Se todas essas plata-
formas tiverem um investimento 
similar ao do FPSO Maria Quitéria, 
a exportação total de empregos 
será de 1,47 milhão de trabalhado-
res”, calcula o coordenador-geral 
da FUP, Deyvid Bacelar.

A política posta em prática pe-
lo governo Bolsonaro contrasta 

com a que vigorou durantes os 
governos do Partido dos Tra-
balhadores (PT). Em 2014, os 
estaleiros contavam com 82.472 
empregos diretos, e o País Bra-
sil tinha uma das maiores cartei-
ras de encomendas de platafor-
mas de produção do mundo, de 
acordo com estatísticas do Sin-
dicato Nacional da Indústria da 
Construção e Reparação Naval e 
Offshore (Sinaval).

Cada emprego direto no seg-
mento gera cerca de 5 indiretos, o 
que levava a mais de 400 mil tra-
balhadores. Em maio de 2022, a 
indústria naval, por falta de enco-
mendas, empregava apenas 21.447 
trabalhadores. Página 3

Criptomoedas: Unctad alerta
que nem tudo que reluz é ouro
Países em desenvolvimento não estão sem opções

Embora as moedas digitais 
privadas tenham trazido 
lucro para alguns e facili-

tem as remessas, elas são um ativo 
financeiro instável que também 
pode trazer riscos e custos so-
ciais. A advertência foi feita pela 
Unctad, a agência das Nações 
Unidas para o comércio, que di-
vulgou três resumos de políticas 
que aprofundam a análise sobre 
esses riscos e custos, incluindo 
as ameaças que as criptomoedas 
trazem à estabilidade financeira, 
à mobilização de recursos do-
mésticos e à segurança dos siste-
mas monetários.

O resumo de política intitula-
do “Nem tudo que reluz é ouro: 
o alto custo de deixar as crip-
tomoedas não regulamentadas” 
examina as razões para a rápida 
aceitação de criptomoedas nos 
países em desenvolvimento, in-
cluindo a facilitação de remessas 
e como proteção contra riscos 
cambiais e inflacionários.

“Choques recentes de moeda 
digital no mercado sugerem que 
há riscos privados em manter 
criptomoedas, mas se o banco 

Percentual da população que detém moedas digitais (2021)

Ucrânia
Rússia

Venezuela
Singapura

Quênia
EUA

Índia
África do Sul

Nigéria
Colômbia

Vietnã
Tailândia

Reino Unido
Brasil

Paquistão
Filipnas

Coreia do Sul
Peru

Bielorrússia
Austrália

Elaboração: Unctad

central intervir para proteger a es-
tabilidade financeira, o problema 
se torna público”, alerta a agência 
da ONU.

Se as criptomoedas se tornarem 
um meio de pagamento difundido 
e até substituírem as moedas do-
mésticas de forma não oficial, isso 
poderá comprometer a soberania 

monetária dos países, de acordo 
com o texto.

Um segundo documento reco-
menda que as autoridades mone-
tárias podem fornecer uma moe-
da digital do banco central ou um 
sistema rápido de pagamento de 
varejo para suplantar a expansão 
das criptomoedas.

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL NA 
CONTABILIDADE
Entrevista com Mauricio 
Frizzarin, da
Qyon
Tecnologia.
Página 5
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Brasil não precisa 
de Forças Armadas 

estrangeiras nos 
invadindo

Petróleo: bênção ou praga?
Por Paulo Metri

O cidadão comum 
conhece pouco 
as atividades das 

empresas petrolíferas es-
trangeiras. Sabe que elas at-
uam em atividades de toda a 
cadeia do petróleo, ajudan-
do o desenvolvimento na-
cional ao gerarem emprego 
e renda. No entanto, é pre-
ciso analisar em detalhe pa-
ra formar uma opinião bem 
fundamentada.

Para começar a análise, 
sugiro que os leitores as-
sistam aos quatro vídeos 
disponibilizados na inter-
net pelo canal de televisão 
RTP em português, intitula-
dos O Segredo das Sete Irmãs 
– A Vergonhosa História do 
Petróleo (rtp.pt/programa/
tv/p28268).

Argumentam que os 
vídeos são antigos, e as em-
presas mudaram suas pos-
turas. É verdade, mas é bom 
sabermos o que elas fizer-
am no passado no mun-
do. Trata-se de conhecer 
as suas heranças genéticas. 
As grandes petrolíferas 
que atuam no Brasil são 
basicamente as estrangei-
ras e a Petrobras. Todas 
elas sentem-se atraídas por 
atividades com altos lucros, 
que podem ser blocos de 
petróleo e gás no Brasil.

Contudo, algumas empre-
sas estrangeiras podem não 
ter perdido a característi-
ca da pronta disposição de 
praticar ilicitudes, desde que 
os lucros aumentem, como 
a compra de apoio político, 
fraudes contábeis e outras, 
práticas impensáveis para a 
Petrobras.

Também pergunta-se 
se não há certa permissiv-
idade no conceito do que 
é lícito. Por exemplo, “a 
apropriação do excedente 
econômico de atividades 
lícitas muito lucrativas, to-
talmente pelo dono do 
capital, é correto?”. Assim, 
exclui-se a possibilidade de 
forte taxação da atividade 
pelo Estado para uso em 
gastos sociais.

O mercado do petróleo, 
assim como o do ouro, é 
muito lucrativo, justifican-
do o petróleo ser chama-
do de ouro negro. Sobre o 
pré-sal, cuja reserva ainda 
não é completamente con-
hecida, pode-se dizer ser 
uma riqueza imensa, ou se-
ja, mais de 200 bilhões de 
barris de petróleo, em um 
mundo que precisará desta 
riqueza durante os próxi-
mos 50 anos.

A história do petróleo 
no Brasil, assim como em 
outras regiões do planeta, 
como visto nos vídeos, é 
cheia de lutas, vitórias e fra-
cassos. Desde os anos 40 
do século passado, heróis 
brasileiros visionários ar-
gumentavam que, graças à 
extensão do território na-
cional, seria difícil o Brasil 
não possuir petróleo. Por 
isso, lutaram por um mod-
elo de organização do setor 
que garantisse que boa par-
te da receita obtida graças à 
atividade petrolífera fosse 
disponibilizada para a so-
ciedade brasileira.

Para a escolha do mod-
elo de organização do setor, 
patriotas mobilizaram nos-
sa sociedade a ponto de 
promover o maior movi-
mento de massas do país, 

levando-se em conta para 
a comparação, as carac-
terísticas da época. É im-
possível listar todas as lid-
eranças deste movimento, 
mas pode-se dizer que o 
general Julio Caetano Hor-
ta Barbosa representa os 
incansáveis lutadores desta 
causa. Este movimento foi 
chamado de a campanha do 
Petróleo é Nosso, que re-
sultou na aprovação da Lei 
2004 em 1953, que estabe-
lecia o Monopólio Estatal 
do Petróleo.

A partir daí, o capital 
estrangeiro tentou insis-
tentemente quebrar este 
monopólio, sem suces-
so, enquanto a chama da 
campanha gloriosa ain-
da povoava o sentimento 
popular. Veio a elaboração 
da Constituição de 1988, 
que resultou em um tex-
to muito bom, graças aos 
constituintes eleitos pou-
co depois do término da 
ditadura, escolhidos com 
cuidado redobrado e de 
um universo de candidatos 
renovado. O monopólio 
estatal do petróleo foi in-
cluído nesta Constituição. 
Nos primeiros anos, o lu-
cro da atividade petrolífera 
foi destinado à construção 
de obras de infrainstrutura 
do setor, que está sendo de-
struído pelo atual governo 
neoliberal.

O que sempre esteve 
em jogo nesta briga pelo 
petróleo nacional, inclu-
sive continuará em jogo, 
enquanto o Brasil tiver res-
ervas razoáveis e um povo 
não politizado, é, princi-
palmente, a apropriação do 
excedente econômico do 
setor, que é um dos mais 

rentáveis. O país que tiver 
muitas reservas terá grande 
poder geopolítico. Além 
disso, como os investimos 
do setor são altos e diversi-
ficados, pode-se utilizá-los 
como uma alavanca para o 
desenvolvimento do País. 
Isto tudo é o que será per-
dido se os contratos forem 
entregues a empresas es-
trangeiras.

Em 1994, Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) 
chegou à Presidência, com 
forte apoio da mídia e ten-
do mudado muitas das 
suas posições políticas an-
tigas. Nesta época, a mídia 
tinha maior influência nas 
eleições do que em anos 
anteriores. O artigo 177 
que, anteriormente, ga-
rantia o monopólio, com 
a Emenda Constitucional 
9 de 1995, proposta por 
FHC, na prática, quebrou o 
monopólio estatal. Pode-se 
dizer que esta foi a primeira 
grande abocanhada do setor 
petrolífero internacional 
ao nosso petróleo. Houve 
reação, principalmente, a 
do então Governador do 
Paraná, Roberto Requião, 
que apresentou ao STF uma 
Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) desta 
Emenda e da Lei 9.478 dela 
resultante.

Após o voto do minis-
tro Eros Grau no julga-
mento, alguns ministros 
do STF o acompanharam, 
derrubando esta ADI. O 

ministro Grau, em seu vo-
to, garantiu o monopólio 
do petróleo do Brasil, en-
quanto ele estivesse no 
subsolo. Deixou que em-
presas estatais e privadas 
pudessem retirá-lo do 
subsolo, sendo elas remu-
neradas para tal atividade. 
Porém, a Lei 9.478 entre-
gava o petróleo produzido 
para pagar a retirada dele 
do subsolo, quando esta 
retirada custa bem abaixo 
do valor do petróleo reti-
rado. Assim, nasceram os 
contratos de concessão.

A partir daí, ocorreram 
inúmeras rodadas de lici-
tações de petróleo ganha-
das por empresas estrangei-
ras, com contratos leoninos 
para a Petrobras e para nos-
sa sociedade. Por exemplo, 
por estes contratos, o Brasil 
não fica com nenhuma go-
ta do seu próprio petróleo. 
Outro exemplo, o abasteci-
mento de petróleo ao Brasil 
é garantido por somente 30 
dias, não importando a épo-
ca.

Em 2006, durante o gov-
erno Lula, um grupo de 
geólogos da Petrobras, ten-
do o geólogo Guilherme 
Estrella na coordenação do 
grupo, descobriu o pré-sal, a 
maior província petrolífera 
descoberta, então, nos úl-
timos 30 anos. Como as 
reservas dos campos des-
ta região eram razoáveis, o 
custo de extração tendia a 
ser baixo e era um petróleo 
de boa qualidade, podia-se 
pensar em contratos de ex-
ploração e produção mais 
benéficos para a sociedade 
brasileira e para a Petrobras. 
Assim, os contratos de par-
tilha da produção foram 

desenvolvidos para a área 
do pré-sal, com a preocu-
pação de canalizar recursos 
para as áreas de saúde e ed-
ucação.

Infelizmente, já no gov-
erno neoliberal de Temer, 
a bancada entreguista co-
locou projetos de desvirtu-
ação dos contratos de par-
tilha. Exemplos: a Petrobras 
não seria mais a operadora 
única do pré-sal, a Petro-
bras não teria mais 30% de 
cada consórcio firmado no 
pré-sal e, por ai, vai. Esta 
bancada aprovou também o 
projeto de Temer de isentar 
as empresas petrolíferas de 
todos os impostos federais 
por 30 anos, isenção esta 
calculada em R$ 1 trilhão. 
Notar que foi usada a tática 
de não derrubar o contrato 
de partilha e, sim, “aper-
feiçoá-lo”. Esta está sendo 
a segunda grande abocan-
hada do nosso petróleo.

Para concluir o butim 
contra a sociedade brasilei-
ra, fomos obrigados a hon-
rar a palavra de um minis-
tro brasileiro que prometeu 
proporcionar dividendos 
maravilhosos a investidores 
estrangeiros, que foram 
aproveitados também por 
brasileiros. Dividendos es-
tes alimentados pela políti-
ca irracional de preços dos 
derivados de paridade in-
ternacional, e pela venda de 
ativos a preços vis.

Com empresas estrangei-
ras como estas e políticos 
entreguistas como muitos 
dos nossos, o Brasil não 
precisa de Forças Armadas 
estrangeiras nos invadindo 
para sacar o nosso petróleo.

Paulo Metri é engenheiro.

Os reflexos da nova alta da Selic na economia brasileira
Por Robson 
Macedo

A nova alta da Selic 
para 13,75% ao 
ano consumada 

recentemente pelo Copom 
(Comitê de Política Mon-
etária) já era esperada pelo 
mercado, ou seja, já estava 
precificado nos impactos e 
preços. O relevante desta 
reunião é a explicação dada 
pelo comitê para o aumen-
to e as prováveis ações nas 

próximas ações reuniões.
Ao se debruçar nos da-

dos correntes que influen-
ciam na inflação percebe-se 
que o núcleo de serviços 
ainda se mantém alto, acima 
da meta. Por outro lado, o 
efeito da redução do ICMS 
contribuiu para uma queda 
das commodities, especifi-
camente a gasolina.

Fica nítido que as ações 
do Banco Central vêm exer-
cendo o que o compete, ou 
seja, a adoção de uma polit-

ica monetária contracioni-
sta reduzindo os estímulos 
de consumo com a alta de 
juros. Fica difícil ser muito 
otimista quanto a uma rápi-
da queda da inflação diante 
de uma dicotomia tendo em 
vista a expansão fiscal. Sen-
do assim, a relação causa/
efeito para a população se 
mantém inalterada.

O aumento da Selic ele-
va a taxa de empréstimo e 
financiamento com a finali-
dade de reduzir o consumo 

que, por sua vez, tende a 
reduzir as receitas das em-
presas, trazendo por conse-
quência o aumento do de-
semprego.

Porém, este efeito não 
tem se apresentado segun-
do o princípio da curva de 
Phillips, em que a relação 
entre inflação e desem-
prego decorre do fato de 
que, quanto maior a taxa de 
desemprego, menos renda 
é gerada na economia, seja 
porque menos empregos 

são criados, seja porque os 
empregos criados pagam 
menores salários.

A questão que fica é: a 
política fiscal está atrapal-
hando a politica monetária 
objetivando a queda da 
inflação? Em resumo: o 
cenário futuro ainda conti-
nua indefinido visto que o 
Copom declarou que aval-
iará a necessidade de um 
ajuste residual, de menor 
magnitude em sua próxima 
reunião. O comitê enfatiza 

que seguirá monitorando 
as pressões inflacionárias 
globais e que os passos fu-
turos da política monetária 
poderão ser ajustados para 
assegurar a convergência 
da inflação para a meta e 
olhando para a conjuntura 
global. É importante lem-
brar ainda que o aumento 
dos juros americanos aca-
ba impactando os juros 
doméstico.

Robson Macedo é CEO da BidYou.
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Qual a parcela de culpa  
da Ericsson no terrorismo?

Centenas de norte-americanos estão processando a 
multinacional sueca Ericsson devido a práticas com-

erciais corruptas no Iraque – incluindo pagamentos que 
supostamente financiaram terroristas do Estado Islâmico 
(Isis), como mostrou o ICIJ (Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos), que publicou no início de 2022 
a investigação sobre a gigante das telecomunicações.

O processo levado a cabo por famílias de norte-amer-
icanos mortos, feridos e reféns de grupos terroristas no 
Oriente Médio alega que os pagamentos feitos por agen-
tes da Ericsson em áreas controladas pelo Isis ajudaram 
a financiar ataques suicidas, tomada de reféns, tortura, 
bombas à beira de estradas e decapitações no Iraque, Afe-
ganistão e Síria, ceifando centenas de vidas.

“Enquanto os norte-americanos arriscavam suas vidas 
entre 2005 e 2021 para ajudar a reconstruir o Iraque, 
Afeganistão e Síria, [a Ericsson] facilitou transações ilícitas 
relacionadas ao Iraque que eles sabiam que terroristas 
como o Isis usavam para financiar ataques”, disse ao ICIJ 
Ryan Sparacino, sócio do escritório de advocacia que rep-
resenta as famílias. Procurada pelo Consórcio, a Ericsson 
se recusou a comentar o processo.

Acusações de corrupção não são novidade para a 
multinacional sueca. No final de 2019, a empresa chegou 
a acordos com o Departamento de Justiça dos Estados 
Unidos (DOJ) e com a Securities Exchange Comission 
(SEC, a CVM norte-americana) para pagar multas US$ 
1,06 bilhão depois de ser acusada de corrupção e propina 
em diversos países.

Como recuperar

O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) 
lançou o videolivro Revisão do Fundo de Garantia – Como 
recuperar o dinheiro confiscado, para ajudar e orientar o tra-
balhador a como recuperar o dinheiro que vem sendo 
confiscado pelo governo, mensalmente, na atualização do 
Fundo de Garantia, desde 1999.

O FGTS é corrigido pela TR, que está próxima de zero, 
e não pelo IPCA, que baliza a inflação oficial, levando a 
perdas estimadas em mais de R$ 700 bilhões. O vídeo está 
disponível em fundodegarantia.org.br/video-book

Trem fantasma

O governo de Cláudio Castro liberou R$ 251 milhões 
para compensar a SuperVia, concessionária dos trens met-
ropolitanos, por perdas na pandemia. Para os funcionários 
secretos do esquema via Ceperj, o mesmo governo desti-
nou R$ 449 milhões. Questão de prioridade?

Rápidas

Os integrantes do MP estão finalizando uma carta 
aos presidenciáveis, elaborada pela Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público (Conamp), que será 
divulgada nesta sexta-feira *** Trabalho em ambiente virtual: 
causas, efeitos e conformação, de Célio Pereira Neto, é o livro 
que será lançado nesta quinta no Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), com transmissão pelo canal TVIAB no 
YouTube, às 17h *** César Vergara de Almeida Martins 
Costa será um dos homenageados da Comenda Oswaldo 
Vergara – a mais importante distinção concedida pela 
OAB-RS – no Dia da Advocacia, esta quinta. Oswaldo 
Vergara era bisavô de César Vergara.

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

Argentina: reduzir procura por dólar 
liquidando divisas de exportações
Economista: menos incerteza para os agentes econômicos e sociais

Buenos Aires, 10 
ago (Xinhua) - 
Uma das tarefas 

urgentes exigidas pela eco-
nomia argentina, devido ao 
seu impacto nas reservas 
internacionais, é expandir 
e acelerar a liquidação de 
divisas das exportações e 
conter a demanda interna 
por dólares. O economista 
argentino Diego Martínez 
Burzaco deu sua opinião 
nesta quarta-feira.

Em diálogo com a Xi-
nhua, o chefe de Estratégia 
da consultoria financeira 
Inviu assegurou que é viá-
vel menos incerteza para os 
agentes econômicos e so-
ciais quanto à situação das 
reservas, desde que sejam 
avançados maiores incenti-
vos para garantir que os ex-
portadores, sobretudo agrí-
colas, liquidem a colheita . 
“A primeira ou mais urgente 
medida é como são gerados 
os incentivos para ampliar a 
liquidação das exportações 
e gerar uma menor deman-
da por dólares, é urgente 
baixá-lo rapidamente”, dis-
se Martínez Burzaco.

Situação cambial

A situação cambial na 

Argentina se agravou re-
centemente como resultado 
da retenção da colheita por 
parte de alguns setores agrí-
colas, devido à sua recusa 
em liquidar os dólares a um 
preço oficial que hoje gira 
em torno de 133,80 pesos 
por unidade, enquanto que 
o valor do paralelo conheci-
do como “dólar azul” é 294 
pesos.

No contexto de um rí-
gido controle cambial que 
vigora desde o último tri-
mestre de 2019, a diferen-
ça cambial (gap) ficou em 
119% nesta quarta-feira, 
mas atingiu seu máximo 
histórico em 22 de julho, 
quando a cotação do dólar 
azul subiu para 338 pesos 
por unidade, estabelecen-
do um diferencial de 147 
por cento em relação ao 
mercado oficial.

Para o economista, uma 
questão a ser resolvida é a 
forma ou mecanismo para 
reduzir o atual gap cambial 
na Argentina. “A aposta 
do governo é que se consi-
ga apaziguar os dólares li-
vres (dólar azul), algo que 
na minha opinião é difícil 
porque seria atacar o limi-
te superior do gap, ou seja, 
o dólar azul, enquanto o 

mercado cada vez mais se 
forma a ideia de que uma 
desvalorização será inexo-
rável em algum momen-
to”, explicou o chefe de 
Estratégia da Inviu.

Para o especialista, o 
cenário de uma possível 
desvalorização na Argen-
tina é “delicado” e pode 
acarretar um alto custo 
econômico, político e so-
cial, pelo fato de ainda não 
haver um plano econômi-
co abrangente e a situação 
das reservas ser complexa. 
“Estamos diante de uma 
situação frágil, porque o 
Banco Central tem um ba-
lanço deteriorado e pouco 
poder de fogo com suas 
reservas”, especificou.

As reservas interna-
cionais do Banco Central 
da República Argentina 
(BCRA) giram atualmen-
te em torno de 37.213 mi-
lhões de dólares, segundo 
dados oficiais da autoridade 
monetária. “Esta situação, 
em uma economia como 
a da Argentina, onde há 
uma demanda contínua por 
dólares, pode levar a uma 
grande crise cambial. Isso 
influencia muito a estabili-
dade almejada pelo governo 
e as expectativas dos agen-

tes econômicos”, acrescen-
tou.

Apoio político

O presidente do BCRA, 
Miguel Pesce, assegurou 
terça-feira que o país tem ní-
veis adequados de reservas, 
ao mesmo tempo que previa 
uma recuperação dos ativos 
da entidade para finais de 
agosto quando as importa-
ções de energia diminuem.

Em meio a esse panora-
ma, Martínez considerou 
que as recentes mudanças 
na área econômica do Exe-
cutivo argentino mostraram 
que a nova equipe econô-
mica tem maior apoio polí-
tico, enquanto as primeiras 
diretrizes refletem boas in-
tenções quanto ao ordena-
mento da economia, mas é 
necessário “avançar medi-
das profundas”.

“São linhas que parecem 
ir na direção certa e que 
refletem boas intenções, 
mas hoje a Argentina exige 
medidas profundas e resta 
saber se essas medidas pro-
fundas são tomadas porque 
implicam custos políticos, 
pelo menos para tentar mu-
dar o diagnóstico desse dé-
ficit (fiscal)”, disse.

FUP e Anapetro vão à Justiça contra AGE da Petrobras

A Federação Úni-
ca dos Petroleiros 
(FUP) e a Anape-

tro (Associação Nacional 
dos Petroleiros Acionistas 
Minoritários da Petrobrás) 
entraram, nesta quarta-
feira, com ação popular na 
Justiça Federal do Rio de 
Janeiro contra a União e a 
Petrobras, a fim de anular a 
convocação de assembleia 
geral extraordinária (AGE) 
da estatal, prevista para o 
próximo dia 19.

Dois nomes indicados 
pela União para o conse-
lho de administração (CA) 
da empresa - Jônathas 
Castro e Ricardo Soria-

no - foram considerados, 
por unanimidade, inelegí-
veis pelo Comitê de Ele-
gibilidade (Celeg) e pelo 
CA da Petrobras, devido a 
conflitos de interesses. No 
entanto, o governo insiste 
em indicar os dois nomes 
rejeitados pela empresa. 
“Esta indicação mostra 
um abuso da União em 
relação aos interesses da 
companhia”, afirma o co-
ordenador-geral da FUP, 
Deyvid Bacelar.

 “Contrariando a Lei 
das Estatais e o Estatuto 
da Petrobras, a União não 
apresentou qualquer mo-
tivação legal para manter 

os dois nomes em votação 
na AGE. Este fato torna a 
convocação da assembleia 
ilegal, visto que os nomes 
não constam no Boletim 
enviado à Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM). 
Com esta clara ilegalida-
de, pediu-se cautelarmente 
que a convocação da AGE 
da Petrobrás seja anulada”, 
explicou o advogado Ânge-
lo Remédio, da Advocacia 
Garcez, que representa os 
petroleiros na ação.

CVM

Esta ação se soma a 
uma representação proto-

colada na semana passada 
(29/8) na CVM pela Ana-
petro, para a suspensão 
da convocação da AGE. 
O documento, com 14 
páginas, destaca o “abu-
so de direito do acionista 
controlador da empresa, 
ao desrespeitar as normas 
internas da companhia, a 
governança corporativa, 
e reencaminhar os nomes 
vetados pelo Celeg e pelo 
Conselho de Administra-
ção”. A petição ressalta 
ainda a prática de ações 
contrárias à legislação (Lei 
das Sociedades por Ações, 
nº 6.404, de 1976) e ao in-
teresse público.

Smilink: mais de 100% na venda de 
tratamentos com alinhadores transparentes

Considerada uma das 
principais healthte-
chs do setor odon-

tológico no país, a Smilink 
registrou um aumento de 
mais de 100% na venda 
de tratamentos baseados 
em alinhador transparente 
neste primeiro semestre de 
2022 na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado.

Segundo Marcos Boysen, 
CEO e fundador da Smi-
link, as justificativas para 
esses números são diversas, 

passando desde a popula-
ridade desse método, que 
apresentou, inclusive, um 
salto de 40% no seu volume 
de buscas no Google nos 
últimos seis meses, graças 
à possibilidade de substituir 
o tratamento com brackets, 
porém de uma forma muito 
mais simples e menos agres-
siva, além de todo o exper-
tise oferecido pela empresa.

“A tecnologia atual per-
mite com que os alinha-
dores substituam os bra-
ckets em 70% dos casos, 

passando assim a ser uma 
opção cada vez mais con-
siderada entre os dentistas 
e público. Atenta ao mer-
cado, a Smilink conseguiu 
combinar de forma efi-
ciente a tecnologia e a ex-
pertise dos seus dentistas 
para se tornar o referente 
das empresas de alinhador 
transparente que consegue 
comercializá-los de forma 
direta com o consumi-
dor”, explica Boysen.

Outro número que aju-
da a explicar esse fenôme-

no nas vendas por parte 
da companhia é a própria 
expansão geográfica expo-
nencial vivida pela Smilink 
neste primeiro semestre. 
Segundo Marcos Boysen, 
a empresa começou o ano 
com 20 unidades distri-
buídas pelo país e, hoje, 
já conta com mais de 100 
estabelecimentos abertos, 
garantindo a marca de ser 
uma das maiores redes de 
tratamentos com alinhador 
transparente “Direto ao 
Consumidor” do Brasil.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

4 Negócios & Empresas

Leilão do Clube Arouca  
na Barra da Tijuca

Imóvel tem 3,2 mil m² em área de aproximadamente 
5 mil m².

Está sendo leiloado o Clube Arouca localizado no 
Condomínio Jardim Barra da Tijuca, na Av. das Amé-
ricas, 2.300-A, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. O 
imóvel tem 3.259,99m². O clube possui quadra polies-
portiva em local coberto, campo de futebol, salão de 
festas para eventos, restaurante, estacionamento, parqui-
nho e piscina; tem mais de 50 anos.

O local conta com uma área de aproximadamente 5 
mil m². Tem um salão nobre com capacidade para 800 
pessoas, salão de restaurante com 250 lugares, adega 
climatizada, salão de jogos, biblioteca, sala de reuniões, 
sala da comissão feminina, sala de troféus, secretaria, 
alojamento para 50 pessoas, sauna seca e a vapor, três 
piscinas, sendo uma semiolímpica, ginásio, capela, cam-
po de futebol e estacionamento para 300 carros.

O leilão está sendo realizado pelo Alexandro La-
cerda (alexandroleiloeiro.com.br). Avaliação: R$ 
29.814.185,00. Leilão em andamento.

Destaque de Apto  
no Engenho Novo

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está destacando o 
leilão de apartamento com 55m² situado na Rua Arau-
jo Leitão, 607, Bloco 2, apto 403, Engenho Novo/RJ. O 
imóvel está localizado no Condomínio Sesquicentenário 
da Independência, o qual dispõe de piscina, salão de fes-
tas, parquinho, quadra poliesportiva, portaria 24 horas e 
elevadores. Ótima localização no Engenho Novo, com 
amplo comércio (farmácias, supermercados, restauran-
tes) e acesso a transportes em geral nas imediações. Ava-
liação: R$ 170.051,00. Leilão em andamento.

Promoção de  
apartamento na Tijuca

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) pro-
move o leilão do apartamento 204, na Rua Conde de 
Bonfim, 1047, na Tijuca. Tem área de 81m². O edifício 
ocupação residencial, construído com estrutura de con-
creto armado e alvenaria de tijolos. Prédio com fachada 
de pedra e pintada. Chão da entrada: parte piso e parte 
em cimento. Prédio com interfone, 1 elevador, portaria 
de 2ª feira a 6ª feira até 17h e sábado até 12h. Possui 4 
andares e 4 apartamentos por andar. Sem área de lazer. 
Avaliação: R$ 300.000,00. Leilão em andamento.

Anúncio de sala  
comercial no Centro

Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) anuncia lei-
lão da sala comercial 504, na Rua Equador, 43 – Bloco 
3, Santo Cristo, RJ. Imóvel situado no Porto Atlântico 
Business Square. Trata-se de um complexo comercial e 
residencial com 4 torres corporativas, 1 torre com salas 
comerciais, 34 lojas na praça de alimentação e suítes ho-
teleiras da rede Novotel. Controle de acesso de visitantes 
por estações de cadastramento nos lobbys com seguran-
ça 24 horas, estacionamento com controle, sistema de 
CFTV nas áreas. Sala com banheiro e vaga de garagem. 
Avaliação: R$ 400.000,00. Leilão aberto.

Oferta de apartamento  
na Pechincha

Tereza Brame (brameleiloes.com.br) organiza leilão 
do apartamento 303, na Rua Professor Henrique Costa, 
730, na Pechincha, com fração ideal de 1/192 do terre-
no e com direito a uma vaga na garagem. O imóvel é 
constituído de: sala; varanda; 2 quartos, sendo 1 suíte; 
cozinha; e banheiro social. Sala e quartos com piso lami-
nado; banheiros e cozinha com azulejo até o teto; acesso 
à varanda com porta de correr alumínio e vidro; imóvel 
com reforma. Área comum: porteiro 24 horas; salão de 
festa; quadra de esporte; piscina. Imóvel com, aproxi-
madamente, 52m². Avaliação: R$ 200.000,00. Leilão em 
andamento.

Contratos de estágio crescem 
26% de 2019 para 2022
Pesquisa divulgada 

nesta quarta-feira 
pelo Centro de In-

tegração Empresa-Escola 
(Ciee) mostra que, no primei-
ro trimestre deste ano, o Bra-
sil tinha 726,6 mil estagiários. 
O número representa, segun-
do o estudo, um crescimento 
de 26% em comparação com 
o mesmo período de 2019, 
quando o país tinha 576,9 mil 
estagiários.

A maior concentração 
das contratações foi regis-
trada na Região Sudeste, 
com 298,5 mil estudantes 
em programas de estágio, 
sendo São Paulo o estado 
com maior número – 138,8 
mil. O Ciee foi responsável 
pelos contratos de 237 mil 
estagiários em 2021, o que 
representa 33,5% do total.

O estudo foi elaborado 
em parceria com a consul-
toria Tendências a partir da 

base de dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Foram 
considerados estagiários os 
trabalhadores que também 
estudavam, sem carteira assi-
nada, com mais de 16 anos, 
com contratos que não su-
perem dois anos, trabalhan-
do até seis horas por dia em 
ocupações pré-determinadas.

De acordo com o analista 
da Tendências, Lucas Assis, 
o crescimento no número de 
estagiários neste ano acon-
tece devido à volta das ativi-
dades presenciais, após dois 
anos de medidas restritivas 
impostas pela pandemia de 
covid-19, e também pela re-
cuperação econômica. “Nes-
se início de ano de 2022, a 
economia brasileira no geral 
se mostrou mais resiliente do 
que se esperava”, ressaltou.

A projeção da pesquisa é 
que em 2023 o número de 
contratos de estágio cresça 
8,6% em relação a este ano.

Em 2021, as atividades 
jurídicas foram as que mais 
empregaram estagiários, 
com 56,7 mil vagas em todo 
o país. As escolas dos ensi-
nos infantil e fundamental 
contrataram 55,6 mil esta-
giários. A administração pú-
blica estadual, em atividades 
que excluem a educação re-
gistrou 46,4 mil contratos, e 
a nível municipal, 45,5 mil. 
A educação superior teve 
35,6 mil estagiários.

Em relação ao perfil dos 
estagiários, a pesquisa mos-
tra que 40,4% são das clas-
ses D e E, vivendo em lares 
com renda domiciliar men-
sal de até R$ 3 mil. A clas-
se C, com renda entre R$ 3 
mil e R$ 7,2 mil, responde 
37,7% dos contratados. Es-

tão na classe B, com renda 
domiciliar mensal entre R$ 
7,2 mil e 22,5 mil, 17,9% 
dos contratados, enquanto 
4% são da classe A, com 
famílias com renda acima 
desse patamar.

Segundo o presidente-
-executivo do Ciee, Humber-
to Casagrande, a maior parte 
das oportunidades oferece 
bolsas mais baixas e são pro-
curadas por jovens também 
de famílias com renda menor. 
“O volume do estágio está 
nas prefeituras, nos tribunais 
de justiça, nas secretarias de 
educação e esses estágios são 
bastantes demandados pelos 
jovens de classe mais baixa”, 
disse.

As vagas melhor remu-
neradas, em grandes escri-
tórios, acabam ficando, se-
gundo Casagrande, com os 
estudantes que tiveram for-
mação em escolas de ponta.

Energia solar ultrapassa mais de  
R$ 90 bi em investimentos no país

O Brasil ultrapassou 
uma nova marca 
histórica, a de 17 

GW de potência instalada 
da fonte solar fotovoltaica, 
somando as usinas de gran-
de porte e os sistemas de 
geração própria de energia 
elétrica em telhados, facha-
das e pequenos terrenos, o 
equivalente a 8,4% da matriz 
elétrica do país.

Os dados são da Asso-
ciação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar). 
De acordo com a entidade, a 
fonte solar já trouxe ao Brasil 
mais de R$ 90,5 bilhões em 
novos investimentos, R$ 24,6 
bilhões em arrecadação aos 
cofres públicos e gerou mais 
de 514 mil empregos acumu-
lados desde 2012. Com isso, 
também evitou a emissão de 
25,5 milhões de toneladas de 
CO2 na geração de eletrici-
dade.

O Brasil possui aproxima-
damente 5,3 GW de potência 
instalada em usinas solares de 
grande porte. Desde 2012, 
as grandes usinas solares já 
trouxeram ao Brasil mais de 

R$ 27,3 bilhões em novos 
investimentos e mais de 158 
mil empregos acumulados, 
além de proporcionarem 
uma arrecadação de R$ 8,7 
bilhões aos cofres públicos. 
No segmento de geração 
própria de energia, são mais 
de 11,9 GW de potência 
instalada da fonte solar. Isso 
equivale a mais de R$ 63 bi-
lhões em investimentos, R$ 
15,9 bilhões em arrecadação 
e mais de 356 mil empregos 
acumulados desde 2012, es-
palhados pelas cinco regiões 
do Brasil. A tecnologia solar 
é utilizada atualmente em 
98% de todas as conexões de 
geração própria no país, lide-
rando com folga o segmento.

Somadas as capacidades 
instaladas das grandes usinas 
e da geração própria de ener-
gia, a fonte solar ocupa o ter-
ceiro lugar na matriz elétrica 
brasileira, à frente das terme-
létricas movidas a gás natural 
e biomassa. E São Paulo está 
entre os estados com maior 
potência instalada de energia 
solar na geração própria em 
telhados e pequenos terre-

nos: a região possui mais de 
1,5 gigawatts (MW) em ope-
ração nas residências, comér-
cios, indústrias, propriedades 
rurais e prédios públicos.

A potência instalada em 
São Paulo coloca o estado na 
segunda posição do ranking 
nacional da Absolar. Segundo 
a entidade, o território paulista 
responde sozinho por 13,2% 
de todo o parque brasileiro 
de energia solar na modalida-
de. O estado possui 174,9 mil 
conexões operacionais, espa-
lhadas por 640 municípios, ou 
99,2% dos 645 municípios da 
região. Atualmente são mais 
de 204,3 mil consumidores de 
energia elétrica que já contam 
com redução na conta de luz, 
maior autonomia e confiabili-
dade elétrica.

Desde 2012, a geração 
própria de energia solar já 
proporcionou à São Paulo a 
atração de mais de R$ 7,82 
bilhões em investimentos, 
geração de mais de 45 mil 
empregos e a arrecadação de 
mais de R$ 2,1 bilhões aos 
cofres públicos.

O Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS) en-
cerrou o mês de julho com 
novos recordes de energia 
solar e eólica. No dia 28 foi 
alcançado 3.164 MW em ge-
ração solar instantânea no 
Subsistema Nordeste. Esse 
índice, que superou os 3.153 
MW instantâneo, do dia 
25/7, representa 29,9% da 
demanda da região, com fa-
tor de capacidade de 83,6%.

O Sistema Interligado Na-
cional (SIN) também apre-
sentou recorde de geração 
de energia solar média no 
dia 28/07/2022, com 1.495 
MW médios, representando 
2,1% da demanda de todo o 
sistema. Já a geração eólica 
no Nordeste encerrou o mês 
com 14.539 MW (instantâ-
nea), no dia 31/7, represen-
tando 116,1% da demanda 
da região. O dado superou o 
melhor resultado registrado 
até então, 14.473 MW, no dia 
24 de julho.

Ao longo do mês de julho 
foram registrados 11 recor-
des, seis de geração de ener-
gia solar e cinco da geração 
eólica média e instantânea.

Indústria do Rio recua em junho pela 2ª vez consecutiva

Em junho, descontados 
os efeitos sazonais, a 
produção industrial 

do estado do Rio de Janeiro 
apresentou queda de 2,4% 
na comparação com o mês 
de maio, de acordo com 
os dados divulgados nes-
ta terça-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Esse é o 
segundo recuo consecutivo 
na passagem mensal. Ape-
sar do resultado, a produção 
industrial fluminense encer-
ra o primeiro semestre des-
te ano com crescimento de 

3,6% na comparação com o 
mesmo período de 2021. Para 
efeito de comparação, nos seis 
primeiros meses do ano a in-
dústria nacional registra queda 
de 2,2%.

Em nota, a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan) “pontua 
que, de fato, no primeiro se-
mestre deste ano, tanto a 
indústria nacional quanto a 
fluminense sofreram com as 
adversidades de um período 
conturbado. Após a deflagra-
ção da guerra na Ucrânia, veio 
o impacto inflacionário global 

e os consequentes aumentos 
das taxas de juros nas prin-
cipais economias do mundo. 
Em um cenário de desabas-
tecimento de insumos, alta 
de custos e perspectiva de 
recessão mundial, no acumu-
lado do ano, frente ao mesmo 
período do ano anterior, os 
principais impactos negativos 
na indústria fluminense fo-
ram mais fortemente sentidos 
no segmento de metalurgia 
(-13,3%), seguido por produ-
tos de metal (-11,9%) e pro-
dutos de borracha e material 
plástico (-6,4%). Esse último, 

influenciado pela menor pro-
dução de peças e acessórios 
para veículos.”

A entidade “reforça a ne-
cessidade de adoção de po-
líticas públicas atentas aos 
desafios do crescimento eco-
nômico nos próximos anos. 
Além disso, ressalta que a 
manutenção de uma gestão 
fiscal responsável e a busca 
pela aprovação de reformas 
estruturais contribuirão para 
a construção de um ambiente 
de maior credibilidade e con-
fiança por parte dos investi-
dores.”
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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.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA

 MARIA LUCIA VELLUTINI PIMENTEL SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI 
CNPJ Nº 15.573.527/0001-82 RCPJ Nº 252149.

REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
ATA DE REUNIÃO DE ÚNICO SOCIO

Em ata realizada em 01 de agosto de 2022 as 16:00 horas na sede 
da empresa, e nos termos dos artigos 1.072, inciso II, da Lei nº 
10.406/02, resolvem a redução do capital social de R$62.200,00 
(sessenta e dois mil e duzentos reais) com uma redução de R$ R$ 
60.200,00 (sessenta e mil e duzentos reais). Deliberar sobre a redu-
ção do capital social, será restituído a parte do valor das quotas 
ao sócio. O sócio assina em comum acordo e providenciará o ar-
quivamento da Alteração Contratual resultante se dará no prazo 
de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata, no forma-
to de extrato, como mais ninguém fez uso da palavra assinam a ata: 
Presidente MARIA LUCIA VELLUTINI PIMENTEL; Secretário: JOCI-
MAR SACRAMENTO RIBEIRO.  Rio de Janeiro 01 de Agosto de 2022. 

ENEL CIEN S.A.
CNPJ/MF nº 01.983.856/0001-97 - NIRE 33300167790

Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de maio de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 20 de maio de 2022, às 10:30, na sede social da Enel Cien S.A. (“Companhia”), na 
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ,  
CEP: 20220-297. 2. Edital de Convocação: Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do Artigo 
124, § 4º da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) diante da 
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assina-
turas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Publicações: Relatório da Administração, Demons-
trações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes publicados no jornal Monitor Mercantil, no dia 29 de abril 
de 2022, às fls. 9 a 12, nos termos do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, ficando a Companhia dispensada de 
publicá-las no Diário Oficial do Estado por enquadrar-se nos termos do Art. 289, inc. I, Lei das Sociedades por Ações. 
Publicação do Aviso aos Acionistas previsto no caput do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, dispensada, na 
forma do §5º do mesmo artigo. 4. Presenças: Presente acionista representando a totalidade do capital social votante 
da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Guilherme Gomes Len-
castre, Presidente da Companhia; e o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo – CRC RJ092563/0-1, representante 
da KPMG Auditores Independentes S.S., contratada pela Companhia para auditar as demonstrações financeiras do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, em atenção ao §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, esteve à disposi-
ção da Assembleia. 5. Mesa: Presidente – Guilherme Gomes Lencastre, Secretária – Maria Eduarda Fischer Alcure.  
6. Ordem do Dia: (i) Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Adminis-
tração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do 
Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a consequente distribuição de dividendos; (iii) Eleição do Sr. Rosário Zacca-
ria para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Guilherme Gomes Lencastre. (iv) 
Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022. 7. Deliberações 
Tomadas pelos Acionistas Presentes: 7.1.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovadas as contas da admi-
nistração da Companhia, o relatório de administração e as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes. 7.1.2 Quanto ao item (ii) da Ordem 
do Dia, foi dada ciência ao acionista de que a Companhia registrou, no exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, um lucro líquido de R$150.224.326,00 (cento e cinquenta milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte 
e seis reais), tendo o acionista aprovado: (a) não destinar parcela do lucro líquido à reserva legal, nos termos do artigo 
193 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista que o saldo desta reserva atingiu limite de 20% do capital social 
da Companhia; e (b) destinar 100% do lucro líquido da seguinte forma: (i) o montante total de R$ 30.756.081,40 (trinta 
milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, oitenta e um reais e quarenta centavos), foi declarado à título de dividendo 
obrigatório; (ii) o montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) foi declarado à título de juros sobre o capital 
próprio sobre o lucro líquido imputáveis ao dividendo obrigatório; e (iii) o montante total de R$ 111.468.244,20 (cento 
e onze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), declarado 
como dividendos complementares ao dividendo obrigatório. 7.1.3. Consignar que os dividendos e juros declarados nos 
termos dos itens (i) a (iii) acima, serão pagos até 31 de dezembro de 2022, em uma ou várias parcelas, conforme dispo-
nibilidade de caixa da Companhia, ao acionista detentor de ações da Companhia na data-base de 20 de maio de 2022.  
7.1.4. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. ROSARIO ZACCARIA, italiano, separado, en-
genheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº G286510-G, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 063.959.897-82, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14401, 17º ao 23º and., conj. 
1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, em 
substituição ao Sr. Guilherme Gomes Lencastre, que deixa o cargo nesta data. 7.1.5. O Diretor ora eleito terá mandato 
coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até o dia 13 de dezembro de 2024, e tomará posse de acordo 
com o art. 149 da Lei das Sociedades por Ações. O Diretor ora eleito declarou, para fins do disposto no § 1º do art. 147 
da Lei das Sociedades por Ações, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer 
a atividade empresária. 7.1.6. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovado o montante de até R$6.715.412,98 (seis 
milhões, setecentos e quinze mil, quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) para a remuneração global anual 
dos administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária. 8. Informações: 8.1. Foi informado aos 
acionistas que as publicações ordenadas pela Lei 6404/76 serão realizadas no jornal “Monitor Mercantil”. 9.  Encerra-
mento: 9.1 Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da pre-
sente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, Enel Brasil S.A., representada pela  
Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure, bem como pelo Presidente da Assembleia Sr. Guilherme Gomes Lencastre e pela 
Secretária da Assembleia, Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022. Guilherme Gomes 
Lencastre - Presidente, Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Enel Brasil. S.A.. Acionista: pp. Maria Eduarda Fischer 
Alcure. Jucerja em 11/07/2022 sob o nº 4990847. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO 
DIA 22 DE JULHO DE 2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da 
Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do 
Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do art. 
22, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento 
Interno”), às 16 horas do dia 22 de julho de 2022. 2. Convocação E Presença: 
A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes do Regimento 
Interno do Conselho de Administração, estando presentes os seguintes 
membros: Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Celi Elisabete 
Julia Monteiro de Carvalho, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit 
e Tulio Capeline Landin. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Roberto Duque Estrada de Sousa e secretariados pelo Sr. Sergio Francisco 
Monteiro de Carvalho Guimarães. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os mem-
bros do Conselho de Administração da Companhia para tratar das seguintes 
ordens do dia: (i) deliberar sobre o Aditamento à Cédula de Crédito Bancário 
nº 800118369R01, no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), 
celebrada junto ao Banco XP S.A. (“CCB”), com alteração de data de venci-
mento, data de pagamento de juros e forma de pagamento de principal e juros 
remuneratórios, mantidas as demais condições; e (ii) autorizar a Diretoria da 
Companhia a praticar todos os instrumentos necessários e/ou pertinentes à 
implementação da deliberação acima, bem como ratificar os atos já praticados 
com essa finalidade. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame e a 
discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração aprova-
ram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) a alteração de data de 
vencimento, data de pagamento de juros e forma de pagamento de principal 
e juros remuneratórios da CCB, mantidas as demais condições, nos termos 
da minuta do 4º Aditamento à CCB, que fica arquivada na sede da Compa-
nhia. a. Consignar, ainda, que este 4º Aditamento à CCB nº 800118369R01 
altera as condições descritas acima da CCB nº 800024994 (antigo número 
de controle), que foi objeto de 4 (quatro) aditamentos anteriores, conforme 
reuniões realizadas em 06 de dezembro de 2021, 21 de fevereiro de 2022, 
21 de março de 2022 e 23 de maio de 2022. (ii) Autorizar a Diretoria da Com-
panhia a praticar todos os atos e celebrar todos os instrumentos necessários 
e/ou pertinentes à implementação da deliberação acima, bem como ratificar 
os atos já praticados com essa finalidade. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de 
Janeiro, 22 de julho de 2022. Roberto Duque Estrada de Sousa - Presidente. 
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Secretário. Arquivado na 
JUCERJA em 09/08/2022 sob o nº 00005037943.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e 
INTIMAÇÃO à ANDERSON CLEITON PEREIRA LYRIO e à 
MARINEIDE NOBRE LYRIO, com o prazo de 05 (cinco) dias, 
extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0340593-
05.2014.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
CONDESSA DE FRONTIN contra ANDERSON CLEITON 
PEREIRA LYRIO e MARINEIDE NOBRE LYRIO, na forma abaixo: 
O DR. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de Direito da 
Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que 
nos dias 22.08.2022 e 25.08.2022, às 12:00 horas, no escritório 
da Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, inscrita na 
JUCERJA sob o nº 127, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 
12, Grupo 810, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e simultaneamente 
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, será 
apregoado e vendido o Apartamento 307, do edifício situado na 
Avenida Paulo de Frontin, nº 516, Rio Comprido, Rio de Janeiro, 
RJ.- Avaliação: R$ 275.995,67 (duzentos e setenta e cinco mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).- O 
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos  acima, 
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Três perguntas: a inteligência artificial e a contabilidade
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
os impactos da in-
teligência artificial 

na contabilidade com Mau-
ricio Frizzarin, fundador e 
CEO da Qyon Tecnologia.

O que faz a Qyon?
A Qyon desenvolve sof-

twares com inteligência 
artificial para escritórios 
contábeis e micros e pe-
quenas empresas. Para os 
escritórios contábeis, nós 
temos folha de pagamento, 
contabilidade, escrita fiscal 
e faturamento e mais outros 
softwares que chamamos de 
satélites ou auxiliares. Para 
as micro e pequenas empre-
sas, nós temos o software 
de ERP que faz toda a par-
te de controle da empresa, 
como contas a pagar e re-
ceber, emissão de notas fis-
cais e controle de estoque. 
Tudo isso com inteligência 
artificial e integrado com o 
escritório de contabilidade.

Quando se fala em in-
teligência artificial, as 
pessoas já associam o 
assunto a um filme de 
ficção científica. Como a 
inteligência artificial po-
de ser utilizada na prática 
pela contabilidade?

No caso da contabilida-
de, a utilização da inteli-
gência artificial é dividida 
em várias áreas de estudo, 
como a leitura de documen-
tos e compreensão de ima-

gens. Para que possamos 
entender isso, vou utilizar 
o exemplo de câmeras que 
são utilizadas por alguns 
aeroportos, que filmam as 
pessoas, fazem as suas iden-
tificações e buscam as suas 
informações num banco de 
dados, verificando se você 
é você por uma questão de 
segurança.

A Qyon utiliza bastante 
o reconhecimento de ima-
gens; a robotização, através 
da qual o robô (programa) 
entra em sites e baixa do-
cumentos; e o machine 
learning, que é a máqui-
na coletando dados, sob a 
orientação do usuário, para 
depois tomar decisões com 
base no conhecimento ad-
quirido.

E onde tudo isso se en-
caixa na contabilidade? 
Normalmente, para que 
uma pessoa possa baixar as 
notas fiscais no site de uma 
Secretaria de Fazenda, ela 
tem que acessar o site com 
o seu certificado A1 e bai-
xar os arquivos. Depois que 
as notas foram baixadas no 
computador, a pessoa vai 
exportá-las para um siste-
ma de escrituração fiscal. 
Só que todo esse processo 
é manual (manual, mas me-
lhor do que digitar tudo).

No nosso caso, o robô 
baixa o arquivo da nota fis-
cal, faz a sua leitura e execu-
ta todos os trabalhos manu-
ais, básicos e repetitivos que 
seriam realizados por uma 
pessoa. Lógico, existem al-

gumas coisas que depen-
dem de empresa para em-
presa, para as quais o robô 
não tem condições de fazer 
sem uma intervenção hu-
mana. Por exemplo, quando 
uma empresa que revende 
canetas compra uma caixa, 
ela vai revender a caixa fe-
chada ou cada caneta que 
está dentro da caixa? Como 
o robô não consegue fazer 
essa distinção, ele vai per-
guntar a um humano o que 
deve fazer, e uma vez obtida 
a resposta, vai executar sem 
questionar mais.

Feito isso, o robô do es-
critório de contabilidade vai 
“conversar” com o robô 
da empresa. Como a nota 
fiscal tem que ser paga, es-
sa informação vai chegar à 
empresa. Quando o paga-
mento for feito, o robô do 
escritório de contabilidade 
vai receber a notificação de 
que o título foi liquidado. 
Isso será feito de forma au-
tomática, sem que seja ne-
cessário pedir ao cliente a 
confirmação. Logicamente, 
a empresa tem que auto-
rizar o contador a ter essa 
troca de informações.

No caso da folha de pa-
gamento, que normalmente 
é processada pelo escritório 
contábil, o software da fo-
lha vai aprendendo a for-
ma como ela é processada. 
Uma vez que é feito o setup 
inicial, o robô vai processar 
a folha todos os meses. Vo-
cê só vai precisar mexer nas 
exceções, como férias, de-

missões, descontos ou bô-
nus. Isso continua manual, 
pois não há como ser pre-
visto. O software faz de for-
ma automática toda a parte 
básica e previsível, ficando a 
parte manual só para as ex-
ceções.

Outro exemplo: o sof-
tware do escritório de con-
tabilidade baixa e disponi-
biliza as CNDs para seus 
clientes sem nenhum conta-
to, podendo ser por e-mail 
ou colocando-as disponí-
veis no portal, poupando 
um trabalho do escritório.

Assim, com a retirada 
dos trabalhos repetitivos, os 
escritórios de contabilidade 
podem auxiliar seus clientes 
no que realmente importa, 
como pagar menos impos-
tos. Inclusive, o Conselho 
Federal de Contabilidade 
quer que os contadores se-
jam aliados dos seus clien-
tes, quebrando a imagem do 
“contador que emite Darfs 
para serem pagas”.

Os contadores devem 
enxergar a inteligência 
artificial como aliada ou 
como inimiga?

Com certeza, como alia-
da. Nós estamos muito 
longe de termos uma inte-
ligência artificial que con-
siga tomar decisões. O que 
ela faz é acumular um ban-
co de dados muito grande, 
tomando algumas decisões 
com base nesses dados, ou, 
pelo menos, tentando ser 
assertiva com essa decisão.

Muita coisa precisa da 
intervenção humana, já que 
a inteligência artificial está 
longe de tomar as decisões 
humanas que não sejam ló-
gicas. Quando você treina 
um robô, na verdade você 
está lhe ensinando como 
fazer alguma que você quer 
que ele faça. Ele consegue 
analisar o que foi feito no 
passado e te sugerir uma 
decisão? Consegue, mas ba-
seado num banco de dados. 
Não é uma tomada de deci-
são por tomar.

Antigamente, as folhas 
de pagamento eram dati-
lografas. Como não havia 
muita tecnologia, era basi-
camente uma máquina de 
escrever na frente do con-
tador e uma calculadora do 
lado. Com a chegada dos 
microcomputadores, tudo 
isso acabou. Não se usa 
mais máquinas de escrever, 
e sim impressoras, e não se 
gasta mais tempo datilogra-

fando alguma coisa. Imagi-
ne o trabalho que não dava 
para se datilografar os hole-
rites de uma empresa com 
100 funcionários todos os 
meses?

Aqui eu faço uma per-
gunta: os contadores acaba-
ram com a era dos computa-
dores? Não, pelo contrário, 
continua a mesma coisa. 
Simplesmente, eles são mais 
eficientes e fazem mais ati-
vidades, já que aumentou 
o volume de trabalho em 
decorrência de atribuições 
mais complexas. Não há co-
mo tirar um computador de 
um contador e voltar a fazer 
as coisas na mão.

Eu tenho a convicção 
de que a revolução da in-
teligência artificial e dos 
softwares em nuvem tem 
a mesma importância da 
revolução causada quando 
os contadores trocaram as 
máquinas de escrever pelos 
computadores.
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S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ 33.115.817/0001-64

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para 
quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 18/07/2022. A Diretoria.

CONTROLADORA CONSOLIDADO
Ativo Circulante 2021 2020 2021 2020 
Caixa e Equivalentes de Caixa 126.994 63.249 199.447  182.313 
Contas a Receber 180.004 215.215 114.726  109.828 
Estoques 188.650 137.027 218.325  153.674 
Ativo Fiscal Corrente 59.701 77.901 65.728  83.589 
Dividendos a Receber 5.543  –  –  – 
Outros Créditos 6.275 67.506 15.408  78.175 
Total do Ativo Circulante  567.167  560.898  613.634  607.579 
Ativo Não Circulante
Contas a Receber – Partes Relacionadas 2.373 560 47  48 
Créditos com Partes Relacionadas 125.997 107.224 125.997  107.233 
Depósitos Judiciais 9.714 8.696 10.767  9.775 
Investimentos 56.528 63.366  –  99 
Imobilizado 79.568 57.726 98.703  74.949 
Intangível 264 257 272  266 
Total do Ativo Não Circulante  274.444  237.829  235.786  192.370 
Total do Ativo  841.611  798.727  849.420  799.949 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)
CONTROLADORA CONSOLIDADO

Passivo Circulante 2021 2020 2021 2020 
Fornecedores 28.400 30.200 35.815 35.647
Fornecedores - Partes Relacionadas 12.568 24.154 4.961 10.849
Empréstimos e Financiamentos 9.929 5.249 9.929 6.932
Empréstimos Partes Relacionadas  –  14  – 54
Passivo Fiscal Corrente  12.845  13.804 16.945 18.448
Obrigações Trabalhistas e Sociais  17.170  15.953 19.595 18.231
Outras Obrigações  173  1.332 188 1.735
Total do Passivo Circulante  81.085  90.706  87.433  91.896 
Passivo não Circulante
Empréstimos e Financiamentos  5.171  507  5.171  507 
Empréstimos com Partes Relacionadas  279.025  291.015  279.025  291.015 
Provisão para Contingências  5.012  88.858  5.042  88.887 
Passivo Fiscal Não Corrente  5.081  8.357  5.081  8.357 
Outras Obrigações  3.617  3.617  3.620  3.620 
Total do Passivo Não Circulante  297.906  392.354  297.939  392.386 
Patrimônio Líquido   
Capital Social  255.725  255.725  255.725  240.637 
Ações em Tesouraria  (7.030)  (7.030)  (7.030)  (6.615)
Reserva Legal  13.933  6.586  13.933  6.197 
Reserva de Capital  58.018  31.869  58.018  29.989 
Reserva de Lucros  141.974  28.517  141.974  26.832 
Patrimônio Líquido antes da participação de não controladores  462.620  315.667  462.620  297.040 
Participação de Não Controladores  –  –  1.428  18.627 
Total do Patrimônio Líquido  462.620  315.667  464.048  315.667 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  841.611  798.727  849.420  799.949 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2021 2020 2021 2020

Receita Operacional Líquida  706.488  669.251  748.084  710.510 
Custo dos Produtos Vendidos  (443.432)  (425.472)  (416.268)  (407.871)
Lucro Bruto  263.056  243.779  331.816  302.639 
(Despesas) / Receitas Operacionais
Despesas com Vendas  (63.035)  (52.634)  (71.415)  (59.360)
Despesas com Pessoal  (99.201)  (92.816)  (117.227)  (110.902)
Despesas Gerais e Administrativas  (65.873)  (67.808)  (78.805)  (78.140)
Resultado de Equivalência Patrimonial  28.169  19.071  –  – 
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais  82.780  19.257  82.966  18.567 

 (117.160)  (174.930)  (184.481)  (229.835)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro  145.896  68.849  147.335  72.804 
Receitas e (despesas) financeiras, líquida
Receita Financeira  79.189  120.647  86.936  126.113 
Despesa Financeira  (72.480)  (126.740)  (75.068)  (130.541)
Resultado Financeiro  6.709  (6.093)  11.868  (4.428)
Resultado antes dos Impostos  152.605  62.756  159.203  68.376 
Imposto de Renda e Contribuição Social  (5.652)  (19.595)  (12.461)  (25.215)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  146.953  43.161  146.742  43.161 
Participação de Não Controladores  –  –  211  – 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício Consolidado  146.953  43.161  146.953  43.161 
Atribuível a:
Acionistas Controladores  146.742  40.614 
Acionistas Não Controladores  211  2.547 
Quantidade de Ações 1.789.227.564 1.789.227.564 1.789.227.564 1.789.227.564
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$  0,08  0,02  0,08  0,02 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2021 2020 2021 2020

Lucro Líquido do Exercício  146.953  43.161  146.953  43.161 
Outros resultados abrangentes  –  –  –  – 
Resultado Abrangente Total  146.953  43.161  146.953  43.161 
Atribuível à:
Acionistas Controladores  –  –  146.742  40.614 
Acionistas Não Controladores  –  –  211  2.547 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2021 2020 2021 2020

Atividade Operacional
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social  152.604  62.756  159.203  68.376 
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de atividades operacionais:   
Depreciação/Amortização  9.895  10.490  11.714  12.094 
Resultado da Equivalência Patrimonial  (28.169) (19.071)  –  – 
Reversão de Provisões para Contingência - Exclusão do ICMS da base do
 PIS e da COFINS  (98.029)  (5.972)  (98.029)  (5.972)
Constituição (Reversão) de Provisão para Devedores Duvidosos, líquida  (5.922)  (906)  (7.141)  (3.524)
Constituição de Provisão para Contingências  14.182  13.000  14.182  13.029 
Baixa (Perda) Contas a Receber  12.904  11.853  17.459  17.223 
Receitas de Materiais Bonificados  –  (239)  –  (363)
Baixa do Ativo Imobilizado, líquido  3.730  12.761  4.002  12.920 
Variações Monetária e Cambial Líquida  17.511  68.043  17.512  68.798 
Juros s/ Empréstimo  414  76  414  79 
Lucro Ajustado  79.120  152.791  119.316  182.660 
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo  34.430 (80.514)  (18.892)  (52.909)
Contas a Receber  28.228  (57.398)  (15.216)  (23.179)
Estoques  (51.623)  22.548  (64.651)  18.558 
Ativo Fiscal Corrente  18.200 (40.032)  17.861  (40.768)
Depósitos Judiciais  (1.018)  (2.196)  (992)  (2.185)
Outros Créditos  61.229  (3.436)  62.868  (5.335)
Crédito a Receber – Parte Relacionada  (20.586)  –  (18.762)  – 
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo  (23.212)  (4.537)  (21.718)  (7.505)
Fornecedores  (1.800)  4.718  168  8.393 
Fornecedores - Partes Relacionadas  (11.585)  8.440  (5.887)  5.200 
Salários e Contribuições Sociais  1.217  3.586  1.364  3.982 
Passivo Fiscal Corrente  (990)  381  (1.614)  1.422 
IR/CSLL Pagos  (5.619) (19.595)  (12.350)  (24.805)
Obrigações Tributárias  (3.276)  (3.276)  (3.276)  (3.276)
Outros Passivos  (1.159)  1.209  (123)  1.579 
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional  90.338  67.740  78.706  122.246 
Atividades de Investimento
Dividendos Recebidos 29.465  –  –  – 
Aquisição de Ativo Imobilizado (35.467) (25.594)  (39.469)  (30.200)
Aquisição de Ativo Intangível (6) (18) (6)  (18)
Participação não controladores  –  – 211  – 
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos (6.008) (25.612) (39.264) (30.218)
Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos  9.372  5.356  17.997  7.039 
Juros Pagos  (249)  –  (256)  – 
Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos líquido  (29.708)  (21.324)  (40.049)  (21.864)
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de Financiamento  (20.585) (15.968)  (22.308)  (14.825)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  63.745  26.160  17.134  77.203 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 63.249 37.089  182.313  105.110 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 126.994 63.249  199.447  182.313 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  63.745  26.160  17.134  77.203 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Capital 
Social

Ações 
em Te- 

souraria

Re- 
serva 
Legal

Reser- 
va de 

Capital

Reser- 
va de 

Lucros

(Prejuízos) 
Acumu- 

lados

Total do 
Patrimônio 

Líquido

Participação 
de não Con- 

troladores

Total do 
Patrimônio 

Consolidado
Saldo em 31/12/2019 255.725  (7.030)  4.428  –  19.383  –  272.506  (16.081)  256.425 
Lucro Líquido do Exercício  –  –  –  –  –  43.161  43.161  (2.546)  40.615 
Reserva Legal  –  –  2.158  –  –  (2.158)  –  –  – 
Retenção de Lucros  –  –  –  –  41.003  (41.003)  –  –  – 
Reserva Isenção de
 Imposto - ICMS  –  –  –  31.869  (31.869)  –  –  –  – 
Saldo em 31/12/2020 255.725  (7.030)  6.586  31.869  28.517  –  315.667  (18.627)  297.040 
Lucro Líquido do Exercício  –  –  –  –  –  146.953  146.953  (211)  146.742 
Reserva Legal  –  –  7.347  –  –  (7.347)  –  –  – 
Retenção de Lucros  –  –  –  –  139.606  (139.606)  –  –  – 
Reserva Isenção de
 Imposto - ICMS  –  –  –  26.149  (26.149)  –  –  –  – 
Participação de não
 controladores  –  –  –  –  –  –  –  20.266  20.266 
Saldo em 31/12/2021  255.725  (7.030) 13.933  58.018  141.974  –  462.620  1.428  464.048 

 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - Contexto Operacional: A Companhia, com sede na Penha Circular - Rio de Janeiro, tem como atividade prepon-
derante a produção e comercialização de roupas íntimas, revendas de materiais de terceiros, bem como participação 
em outras sociedades. 2 - Apresentação das principais práticas contábeis: A Companhia optou por elaborar as 
demonstrações contábeis de 2021 de acordo com a legislação societária modificada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 
11.941/09 (Medida Provisória nº 449/08). As modificações introduzidas pela referida legislação caracterizam-se com 
mudança de práticas contábeis. a) Estimativas Contábeis - Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas 
incluem provisão para devedores duvidosos, provisão para contingências, mensuração de instrumentos financeiros 
em outras sociedades. b) Apuração de Resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de compe-
tência de exercícios. De acordo com a legislação societária alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 (Medida 
Provisória nº 449/08), o grupo de não operacional foi extinto. Dessa forma , as transações estão sendo registradas em 
outras receitas (despesas) operacionais. 2.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Consistem em numerários mantidos 
em caixa, recursos em contas bancárias e aplicações financeiras de livre movimentação. 2.2 - Contas a Receber e 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Os títulos a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal 
dos títulos. Os créditos para liquidações duvidosas é constituído em montante suficiente para cobertura de risco dos 
valores a receber. 2.3 - Estoques - São demonstrados ao custo médio de compra ou de fabricação, que não exceda 
ao valor de mercado ou de valor de realização. 2.4 - Contas Correntes - São demonstrados pelo valor de custo ou 
realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos financeiros e as variações monetárias ou cambiais. 2.5 - Inves-
timentos - Os investimentos relevantes em empresas controladas são avaliados pelo método de Equivalência Patri-
monial e os demais investimentos estão demonstrados ao custo. 2.6 - Imobilizado - É demonstrado ao custo de aqui-
sição ou construção, menos depreciação acumulada, calculada pelo método linear, considerando a vida útil do bem. 
2.7 - Passivo Circulante e Não Circulante - São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data de encerramento das 
demonstrações contábeis. 2.8 - Provisão para Contingências Fiscais - A provisão para contingências é estabelecida 
por valores atualizados, referentes as questões trabalhistas e tributárias, em discussão nas instâncias administrativas 
ou judiciais, com base nas estimativas de perdas, estabelecidas pelos consultores jurídicos externos da Companhia.

Guilherme Colonna Rosman - Diretor Presidente - CPF 854.903.857-15
Eva Goldman - Diretora Vice Presidente - CPF 468.281.097-91

Vanessa Almeida Ventura - Contadora - CRC-RJ-112194/O-0 - CPF 103.239.357-29

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 

com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opínião. PKF AFFIANCE BRAZIL AUDITORES INDEPENDENTES 
- CRC Nº 2SP025652/O-0; LUIZ CARLOS DE CARVALHO - CONTADOR - CRC Nº 1SP197193/O-6 T-RJ.

Icatu: garantia de aluguel 
com até 18 parcelas

Qualicorp: campanha de 
plataforma de venda de seguros

A Qualicorp, plata-
forma de escolhas 
de planos de saúde, 

estreou  a campanha “Não 
escolha ter sorte. Escolha 
Qualiseguros”, que destaca 
seu marketplace digital de 
venda de seguros, o Qua-
liseguros. Composta por 
quatro vídeos bem-humo-
rados que serão veiculados 
nas mídias digitais, a cam-
panha apresenta os produ-
tos disponíveis na platafor-
ma e aborda a importância 
de não contar apenas com 
a sorte, mas sim com um 
bom seguro para os impre-
vistos do dia a dia.

Com vantagens e pre-
ços exclusivos, o cliente da 
Quali encontra no market-
place Qualiseguros produ-
tos para contratação a partir 
de R$ 6,60. Para adquiri-los, 
basta acessar o site da pla-
taforma qualiseguros.quali-
corp.com.br ou o portal do 
cliente e selecionar os itens 
desejados.

São comercializadas oi-
to categorias de produtos: 
assistência pet, seguro pa-
ra acidentes pessoais, se-
guro auto, seguro celular, 
seguro de vida, seguro pa-
ra perda de renda, seguro 
residencial e responsabi-
lidade civil profissional 
(proteção destinada a ad-
vogados e profissionais 
da saúde contra eventuais 
incidentes na rotina de tra-
balho).

Além de oferecer diver-
sas vantagens ao cliente, 
o Qualiseguros traz fer-
ramentas que facilitam a 
utilização da plataforma. 
No site, é possível fazer 
a simulação da compra e 
comparar coberturas, as-
sistências e serviços de 
diferentes seguradoras. 
Após escolher o seguro 
que melhor atende suas 
necessidades, o consumi-
dor conclui a contratação 
em poucos minutos, de 
forma 100% online.

Em mais uma iniciati-
va pioneira do mer-
cado, a Icatu acaba 

de trazer o parcelamento 
inédito em até 18x no car-
tão de crédito para seu pro-
duto de garantia locatícia, o 
Icatu Garantia de Aluguel, 
um título de capitalização 
que substitui o fiador, se-
guro-fiança ou caução nos 
contratos imobiliários de 
locação de imóveis.

“Nossa visão é que o ti-
cket do produto, que geral-
mente é um múltiplo do va-
lor do aluguel, para algumas 
pessoas acaba sendo um li-
mitador. Com a possibilida-
de de parcelar esse valor em 
até 18 vezes, continuaremos 
a tornar o Icatu Garantia de 
Aluguel mais acessível aos 
consumidores de uma ma-
neira geral”, explica Marce-
lo Oliveira, diretor de Capi-
talização da Icatu.

Ainda como uma ação de 
incentivo às vendas, até 31 
de outubro, as imobiliárias 
parceiras que comerciali-
zarem o produto poderão 
concorrer a uma série de 
prêmios com a campa-
nha Garantia Premiada. A 
premiação será dividida por 
faixas: vendas de R$ 3 mil a 
R$ 5 mil geram 30 pontos. 
De R$ 5 mil a R$ 10 mil, 50 
pontos. De R$ 10 mil a R$ 
85 mil, 100 pontos e acima 
de R$ 85 mil, 200 pontos. 
As vendas realizadas no 
cartão de crédito, com valor 
a partir de R$ 3.000 e par-
celamento mínimo de seis 
vezes, ganharão 200 pontos 
a mais. Na plataforma da 
campanha é possível tro-
car os pontos por prêmios 
como TV, geladeira, smar-
tphones, notebooks, chur-
rasqueira, entre outros.

O Icatu Garantia de 

Aluguel funciona para 
contratos de 12, 15, 18 e 
30 meses, para a locação 
de imóveis residenciais ou 
comerciais. A contratação 
é feita de forma simples e 
é realizada uma única vez, 
sendo válida por todo o 
período de locação. O va-
lor da garantia é combi-
nado diretamente entre o 
locador e locatário, sendo 
possível receber até 100% 
do valor do título ao final 
do contrato de locação, ca-
so não haja qualquer tipo 
de inadimplência.

Por se tratar de um tí-
tulo de capitalização, o 
locatário tem direito a 
participar de até dois sor-
teios mensais no valor to-
tal do título, com base na 
extração da Loteria Fede-
ral. Cada cliente receberá 
um número da sorte com 
seis dígitos, que possibi-

lita concorrer a prêmios 
em dinheiro. Além disso, 
a contratação também dá 
direito a coberturas de as-
sistência residencial, como 
chaveiro, vidraceiro, eletri-
cista, encanador e conser-
to de eletrodomésticos, e 
de assistência locatícia.

Por sua vez, o locador te-
rá, entre os principais be-
nefícios, direito de fazer o 
resgate do valor garantido 
em caso de inadimplência 
no pagamento do aluguel 
a qualquer momento, com 
liquidez imediata, da mes-
ma forma que o processo 
de cobrança dos valores em 
aberto e da desocupação do 
imóvel contam com o apoio 
da Icatu.

Para participar, basta a 
imobiliária fazer o cadastro 
na plataforma: www.icatu-
garantiapremiada.com.br e 
registrar as vendas.
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ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. º 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de novembro de 2018
1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 30 de novembro de 2018, na sede da Elual Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Bering, nº 114, CEP 09750-510, Cidade de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo. 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; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva. 5. Ordem do Dia: 5.1. 
Registrar a renúncia de Diretor da Companhia; 5.2. Deliberar sobre a eleição de novo Diretor da 
Companhia; 5.3. Deliberar acerca do aumento do capital social e a consequente alteração do caput 
do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e 5.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 6. 
Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foi recebida e registrada a renúncia do Sr. Sergio 
Ricardo Rodrigues de Almeida Santos do cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme 
termo de renúncia anexo. 6.2. Em razão da renúncia registrada acima, foi aprovada a eleição do 
Sr. Jacques Jean Daniel Coudry, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade 
6.246.137-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.153.568.85, residente e domiciliado na cidade 
e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos nº 105, 
Torre B, CEP 04.711-905, Vila São Francisco, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da 
Companhia para o exercício de um mandato unificado até 07/10/2019 a partir desta data, conforme 
Estatuto Social da Companhia. Conforme termo de posse anexo, o Diretor, ora eleito, declara: (i) 
não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º 
do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atender aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo § 
3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada 
concorrente da Companhia, e que não tenha, nem represente, interesse conflitante com o da 
Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6.2.1. Em consequência da 
deliberação aprovada acima, fica ratificada a atual composição da Diretoria Estatutária da Companhia, 
conforme a seguir: Diretor sem Designação Específica - Jacques Jean Daniel Coudry; Diretor sem 
Designação Específica – Heraldo Jesus Marques da Silva. 6.3. Foi aprovado o aumento do capital 
social da Companhia no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), mediante a emissão 
de 8.542 (oito mil, quinhentas e quarenta e duas) novas ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$ 14,984781 por ação ordinária, calculado com base no valor 
patrimonial da ação, nos termos do art. 170, § 1º, II, da Lei nº 6.404/76, passando, portanto, o capital 
social de R$ 61.431.581,47 (sessenta e um milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e 
oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) dividido em 9.234.130 (nove milhões, duzentas e trinta 
e quatro mil, cento e trinta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$ 61.559.581,47 
(sessenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta 
e sete centavos) dividido em 9.242.672 (nove milhões, duzentas e quarenta e duas mil, seiscentas 
e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 6.3.1. As ações emitidas em 
função do aumento de capital ora aprovado são subscritas e integralizadas pelos acionistas AMIL 
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (“AMIL”), sociedade anônima com sede na cidade 
de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos nº 105, 6º ao 21º 
andares, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 29.309.127/0001-79, com NIRE 35.3.00378148 e ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S.A. (“ESHO”), sociedade anônima com sede na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 
de Agosto, Duque de Caxias, CEP 25070-420, cidade Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.435.005/0001-29 e NIRE nº 33.3.0029696-4, mediante capitalização 
de adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC), detidos pelas acionistas AMIL  e ESHO 
contra a Companhia, na seguinte proporção: (i) a acionista AMIL subscreve e integraliza 5.125 (cinco 
mil, cento e vinte e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) a acionista 
ESHO subscreve e integraliza 3.417 (três mil, quatrocentas e dezessete) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. As novas ações terão as mesmas características e vantagens 
das ações ordinárias atualmente existentes, conforme artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
participando em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais 
remunerações de capital que vierem a ser aprovadas. 6.3.2. Em consequência da deliberação acima, 
foi aprovada a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia: “ART. 5º – O capital 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, é de R$ 
61.559.581,47 (sessenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um 
reais e quarenta e sete centavos), representado por 9.242.672 (nove milhões, duzentas e quarenta 
e duas mil, seiscentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.4. 
Por fim, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social que 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, 30 de novembro 
de 2018. Heraldo Jesus Marques da Silva - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - 
Secretária. JUCESP 56.575/19-1, em 28/01/2019. 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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de dezembro de 2018
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 12 de dezembro de 2018, 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, 
nas edições de 04, 05 e 06/12/2018 e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviço, nas edições 
dos dias 05, 06 e 07/12/2018. 3. Presença: Compareceram os acionistas representantes de 100% 
do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença 
de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Heraldo Jesus Marques da Silva; Secretária: 
Elisângela Bezerra Marques da Silva. 5. Ordem do Dia: 5.1. Registrar a renúncia do Diretor Presidente 
da Companhia; 5.2. Deliberar pela eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; 5.3. Aprovar 
o aumento do capital social da Companhia; e 5.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 6. 
Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foi recebida e registrada a renúncia do Sr. Sergio 
Ricardo Rodrigues de Almeida Santos do cargo de Diretor Presidente, conforme termo de renúncia 
anexo. 6.2. Em razão da renúncia registrada acima, foi aprovada a eleição do Sr. Jacques Jean 
Daniel Coudry, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade 6.246.137-0 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 059.153.568.85, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos nº 105, Torre B, CEP 04.711-905, 
Vila São Francisco, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia para o exercício de um mandato 
unificado até 07/10/2019 a partir desta data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termo 
de posse anexo, o Diretor, ora eleito, declara: (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, 
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atender aos requisitos de 
reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupar cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e que não tenha, nem represente, 
interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 
6.404/76. 6.2.1. Em consequência da deliberação aprovada acima, fica ratificada a atual composição 
da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme a seguir: Diretor Presidente - Jacques Jean Daniel 
Coudry; Diretor Vice-Presidente – Heraldo Jesus Marques da Silva; Diretora Administrativa e 
Técnica – Tatiana Fiscina de Santana. 6.3. Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia 
no valor de R$ 331.484.608,58 (trezentos e trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, 
seiscentos e oito reis e cinquenta e oito centavos), passando o mesmo de R$ 31.632.912,70 (trinta e 
um milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e doze reais e setenta centavos) dividido em 
3.350.912 (três milhões, trezentas e cinquenta mil, novecentas e doze) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal para R$ 363.117.521,28 (trezentos e sessenta e três milhões, cento e dezessete 
mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) dividido em 9.802.539 (nove milhões, 
oitocentos e duas mil, quinhentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
mediante a emissão de 6.451.627 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e uma mil, seiscentas e 
vinte e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 
51,38 por ação, na forma do § 1º, inciso II, do art. 170 da Lei nº 6.404/76. As ações emitidas em 
função do aumento de capital ora aprovado serão subscritas e integralizadas pela acionista AMIL 
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos 
nº 105, 6º ao 21º andares, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, 
Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79 (“AMIL”), mediante 
conferência ao capital da Companhia das 359.150.247 (trezentas e cinquenta e nove milhões, cento e 
cinquenta mil, duzentas e quarenta e sete) quotas de titularidade da acionista AMIL representativas do 
capital social da sociedade AMICO SAÚDE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.722.957/0001-82 
e NIRE nº 35.200.374.647, conforme avaliação contábil da referida participação no laudo de avaliação 
do patrimônio líquido contábil da AMICO SAÚDE LTDA., com base no balanço patrimonial de 30 de 
novembro de 2018. 6.3.1. Os acionistas decidiram ratificar a indicação dos peritos listados abaixo 
para proceder à avaliação das quotas representativas do capital social da AMICO SAUDE LTDA. de 
titularidade da acionista AMIL, a serem conferidas ao capital social da Companhia: (i) Victor Christ 
Alves, brasileiro, contador, portador da carteira de identidade nº 124771/O-0 expedida pelo CRC/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 101.698.987-33 com endereço comercial à Rua Tenente Possolo, 33, 
Bairro de Fátima, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (ii) Lucas de Andrade Moquiche, brasileiro, 
contador, portador da carteira de identidade nº 124.262//O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/
MF sob o nº 134.802.247-76, com endereço comercial à Rua Tenente Possolo, 33, Bairro de Fátima, 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e (iii) Antonia do Rosario Tavares Mendes, brasileira, contadora, 
portadora da carteira de identidade nº 082.552/O-4 0 expedida pelo CRC/RJ, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 026.651.017-50 com endereço comercial à Rua Tenente Possolo, 33, Bairro de Fátima, 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 6.3.2. Em consequência das deliberações acima, os acionistas 
aprovaram a alteração da redação do caput do artigo quinto do Estatuto Social da Companhia, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO QUINTO – O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$ 363.117.521,28 (trezentos e sessenta e três milhões, cento e dezessete mil, 
quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) dividido em 9.802.539 (nove milhões, oitocentos 
e duas mil, quinhentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.4. Por 
fim, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, 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, 12 de 
dezembro de 2018. Heraldo Jesus Marques da Silva - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da 
Silva - Secretária. JUCESP 127.983/19-3, em 28/02/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de dezembro de 2018
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 12 de dezembro de 2018, 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, nas edições de 04, 05 e 06/12/2018 e 
no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviço, nas edições dos dias 05, 06 e 07/12/2018. 3. 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.  
4. Mesa: Presidente: Heraldo Jesus Marques da Silva; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da 
Silva. 5. Ordem do Dia: (i) Registrar a renúncia do Diretor Presidente da Companhia; e (ii) Deliberar 
sobre a eleição do Diretor Presidente da Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 
6.1. Foi recebida e registrada a renúncia do Sr. Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos do 
cargo de Diretor Presidente, conforme termo de renúncia anexo. 6.2. Em razão da renúncia registrada 
acima, foi aprovada a eleição do Sr. Jacques Jean Daniel Coudry, brasileiro, casado, médico, portador 
da carteira de identidade 6.246.137-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.153.568.85, residente 
e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig 
de Campos nº 105, Torre B, CEP 04.711-905, Vila São Francisco, ao cargo de Diretor Presidente da 
Companhia para o exercício de um mandato unificado até 31/10/2020 a partir desta data, conforme 
Estatuto Social da Companhia. Conforme termo de posse anexo, o Diretor, ora eleito, declara: (i) não 
estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 
da Lei nº 6.404/76; (ii) atender aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 
da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia, e que não tenha, nem represente, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos 
incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6.2.1. Em consequência da deliberação aprovada 
acima, fica ratificada a atual composição da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme a seguir: 
Diretor Presidente - Jacques Jean Daniel Coudry. Diretor Vice-Presidente – Heraldo Jesus Marques 
da Silva. 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 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, 12 de dezembro de 2018. 
Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária. JUCESP 45.272/19-0, em 17/01/2019. Flávia R 
Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Pagamento de indenizações  
supera R$ 100 bilhões no semestre 

Os segurados re-
ceberam nos seis 
primeiros meses 

deste ano R$ 112,6 bilhões 
em indenizações, benefí-
cios, resgates e sorteios, va-
lor 25,3% superior ao mes-
mo período de 2021, sem 
contar Saúde e DPVAT. Os 
produtos que mais contri-
buíram para esse avanço 
foram o VGBL, cujos be-
nefícios e resgates aumen-
taram em R$ 10,5 bilhões, 
o seguro rural com paga-
mentos que superaram em 
R$ 5,9 bilhões os valores 
pagos no ano passado, e o 
seguro auto, com mais R$ 
4,8 bilhões. No primeiro 
semestre de 2022, o VG-
BL somou R$ 54,2 bilhões 
em resgates e benefícios 
(+24%); o seguro rural pa-
gou em indenizações R$ 8,5 
bilhões (+227%) e seguro 
automóvel R$ 14,9 bilhões 
(+47,2%).

Já a arrecadação no pri-
meiro semestre do ano to-
talizou R$ 168, 8 bilhões, 
um aumento de 16,3% em 
relação aos seis primeiros 
meses do ano passado. 
“Mantêm-se, portanto, o 
comportamento obser-
vado nos últimos meses, 
de um avanço mais vigo-
roso das indenizações do 
que das receitas, o que é 
até certo ponto esperado 
quando lembramos que 
nos primeiros meses de 

2021 ainda vivíamos em 
um ambiente com algumas 
restrições de atividades 
em função da pandemia 
da COVID-19 e de con-
dições climáticas adversas 
nesse ano, principalmente 
na região Sul do país,” dis-
se o presidente da CNseg, 
Dyogo Oliveira.

Em junho último, o se-
tor de seguros pagou R$ 
18,5 bilhões, um avanço de 
25,8% em relação a junho 
de 2021. A receita, de R$ 
30,9 bilhões, representou 
um aumento de 11,6% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
As indenizações relaciona-
das ao seguro de Crédito 
e Garantia apresentaram 
um avanço expressivo. Os 
R$ 278,6 milhões no mês 
representam um aumento 
dez vezes em relação ao va-
lor indenizado em junho de 
2021. No primeiro semes-
tre, o montante pago nes-
sa modalidade alcançou R$ 
822 milhões, 73,4% acima 
das indenizações do primei-
ro semestre de 2021.

Os seguros de crédito e 
garantia têm uma caracte-
rística em comum, que é um 
contrato com a participação 
de três agentes: a segurado-
ra, o segurado, e o garanti-
do (ou ainda tomador ou 
beneficiário). A segurado-
ra, como sempre, é quem 
ficará responsável pelo pa-

gamento da indenização 
ao garantido, caso ocorra 
alguma situação prevista na 
apólice de seguro, referente 
a uma determinada relação 
existente entre o segurado e 
o garantido.

No caso do seguro de 
crédito a relação entre o se-
gurado e o garantido é que 
o primeiro tem uma dívida 
com o segundo. Se o segu-
rado não honrar com o seu 
compromisso com o ga-
rantido, a seguradora quita 
a dívida. Ou seja, o seguro 
de crédito tem como obje-
tivo a redução do risco de 
operações de crédito, pois 
o garantido somente não 
receberá os valores relacio-
nados à operação de crédito 
objeto do seguro se tanto 
o segurado e a seguradora 
não honrarem com a suas 
obrigações.

Já no seguro garantia, a 
relação entre o segurado e 
o tomador não está vincu-
lado a uma dívida e sim ao 
cumprimento de diversos 
tipos de contrato, como, 
por exemplo, execução do 
obras e projetos, forne-
cimento de bens e equi-
pamentos, ou mesmo em 
substituição a depósitos 
judiciais, como garantia de 
pagamentos que o toma-
dor necessite realizar em 
realização da tramitação 
de processos judiciais.”, 
explica Oliveira.

Outro destaque no mês 
de junho foi o seguro rural, 
que a exemplo dos meses 
anteriores, também apre-
sentou um avanço expressi-
vo das indenizações, 32,4% 
em relação ao mês de junho 
de 2021, com um total de 
R$ 651,6 milhões. Pelo lado 
da receita, os produtos que 
mais contribuíram para o 
avanço da arrecadação no 
mês de junho em relação a 
junho de 2021 foram o se-
guro automóvel, com au-
mento de 38,2%, o rural, 
com 63,9% e o patrimonial, 
com 18,3%.

 
Saúde

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
divulgou os dados do pri-
meiro trimestre das opera-
ções de saúde suplementar. 
A arrecadação de R$ 62,7 
bilhões representou um 
avanço de 5% em relação 
aos valores do primeiro tri-
mestre de 2021. Já as inde-
nizações de R$ 53,0 bilhões 
foram 12,5% superiores aos 
pagamentos feitos no pri-
meiro trimestre de 2021.

 “A saúde suplementar 
apresenta, portanto, com-
portamento semelhante 
ao restante do setor, com 
avanço mais vigoroso das 
indenizações do que das re-
ceitas no ano de 2022”, ava-
lia o presidente da CNseg.

Após dois anos, a premiação  
‘Oscar do Seguro’ será presencial

Corretora com 100% dos 
atendimentos remotos 
ensinará método exclusivo

Clube dos Seguradores 
da Bahia recebe executivo 
da Porto Seguro

Com objetivo de dar 
continuidade à inte-
ração dos associados 

com os executivos das segu-
radoras, a Confraria do Clu-
be dos Seguradores da Bahia 
planejou um novo encontro 
de negócios, que acontece no 
dia 15 de setenbro, às 19 ho-
ras e terá como convidado, o 
vice-presidente Comercial e 
de Marketing da Porto Segu-
ro e presidente do Sindseg-
SP, RivaldoLeite. O executivo 
vai falar sobre os detalhes das 
linhas de produtos da Porto 
Seguro e das perspectivas da 
empresa.

O presidente do Clube, 
Fausto Dorea, fomenta a 
importância da proximida-
de dos executivos das segu-
radoras, com os associados 
e os participantes da con-
fraria. “Agora no retorno 
aos encontros presenciais, 
mantemos as nossas ativi-
dades durante a pandemia, 
com a finalidade de gerar 
suporte na qualificação pro-
fissional do setor na Bahia 
e compartilhar as oportuni-
dades geradas pelas compa-
nhias de seguros, como fer-
ramenta de comercialização 
para os corretores. 

“Estou muito fe-
liz que iremos 
nos reunir pa-

ra celebrar juntos os vence-
dores do Destaques do Ano. 
Foram dois anos, devido à 
pandemia, que tivemos que 

realizar o evento de forma 
virtual”, diz entusiasmado o 
presidente do CVG-RJ, Oc-
tavio Perissé.

A premiação mais tradi-
cional e antiga do mercado 
de seguros irá homenagear 

os profissionais e empre-
sas que se destacaram nos 
segmentos de vida, saúde, 
previdência e capitalização 
durante o último ano. Os 
vencedores só serão anun-
ciados no dia do evento.,As 

reservas vão até o dia 26 
de agosto. Os interessados 
devem entrar em contato 
através dos números  (21) 
2203-0393 / (21) 96428-
4687 ou pelo e-mail cvgrj@
cvgrj.com.br

A Tutum Escola de 
Seguros realiza uma 
webinar no próxi-

mo dia18, às 19 horas, para 
falar sobre o Método POS: 
Produtividade Online de Se-
guros, que trata sobre gestão 
de tempo voltada para corre-
tores de seguros que desejam 
vender mais em menos tem-
po com sua corretora onli-
ne. O curso será ministrado 
pela embaixadora Gabrielle 
Rech, que vai falar sobre Me-
tas Smart e o crescimento da 
corretora; gestão de tempo 
e produtividade e metas de 
vendas para transformar sua 
corretora. 

A embaixadora da Tu-
tum, Gabrielle Rech, fala 
sobre o Método Pós e o im-
pacto na venda de seguros.  
“O Método Pós é um curso 
que foi planejado com mui-
to carinho para ajudar os 
corretores a organizarem o 
seu dia a dia da melhor for-
ma possível. Sabemos que 
a gestão do tempo, assim 
como a produtividade é um 
desafio constante para mui-
tos corretores, e essa é uma 

questão que impacta dire-
tamente nas vendas. Desde 
que eu comecei a trabalhar 
com seguros priorizei que 
todos os atendimentos fos-
sem feitos de forma remo-
ta e funcionou muito bem. 
Hoje faço 100% dos meus 
atendimentos online, e des-
sa forma consigo reduzir 
custos e ganhar tempo e 
produtividade, além de re-
sultado, claro. E é justamen-
te isso que vou ensinar no 
método pós”, explicou.

 Gabrielle Rech possui 
mais de 15 anos de expe-
riência em gestão empre-
sarial e treinamentos, com 
foco em gestão de tempo e 
produtividade. Formada em 
Administração de Empre-
sas pela Universidade Fee-
vale, possui formação em 
coach e é corretora de segu-
ros, onde atua há 4 anos e 
em 2022, abriu sua própria 
corretora. Uniu a sua ex-
pertise em gestão do tempo 
para dar suporte a outros 
corretores para serem mais 
produtivos e terem melho-
res resultados no cotidiano.
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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 27 de Abril de 2018

1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 27 de Abril de 2018, 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 31 de dezembro de 2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal 
Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições do dia 27/03/2018. 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 31 de dezembro de 2017; 6.2. Deliberar sobre a proposta da 
administração para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 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 Artigo 2º 
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 27/03/2018, o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2017. Ato contínuo, o Sr. Presidente registrou ainda que foram aprovados 
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) realizada em 31/10/2017, arquivada na 
JUCESP em 12/12/2017, sob o nº de arquivamento 551.041/17-1, o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2017, bem 
como que serviu ainda a supracitada AGOE para aprovar a alteração do caput do Artigo 19 do Estatuto 
Social, alterando o período do exercício social da Companhia que passou, a partir daquela data, a 
ser de 1º de janeiro e a 31 de dezembro. 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 31 de 
dezembro de 2017. 7.2. Foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2017 no valor de R$ 79.393.036,15 (setenta e nove milhões, trezentos e 
noventa e três mil, trinta e seis reais e quinze centavos), a ser distribuído da seguinte forma:
Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2017 79.393.036,15
Constituição de Reserva Legal (3.969.651,81)
Constituição de Reserva de Lucros (23.253.696,03)
Distribuição de Dividendos conforme Ata da
 Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.11.2017 (52.169.688,31)
Total 79.393.036,15
7.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para 
o próximo exercício em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em continuidade, com relação às 
matérias de ii) Assembleia Geral Extraordinária: 7.4. Foi aprovada a alteração de endereço da Sede 
da Sociedade de Rua Bering, nº 70, 2º andar, sala 202, Jardim do Mar, CEP 09750-510, São Bernardo 
do Campo, SP, Estado de São Paulo para Rua Bering, nº 114, CEP 09750-510, Cidade de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, que 
a viger com a seguinte redação: “ART. 2º – A Companhia tem sua sede e foro na Rua Bering, nº 
114, CEP 09750-510, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.” 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. São Bernardo do Campo, 27 de Abril de 2018. MESA: 
Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva 
- Secretária. JUCESP 265.149/18-6, em 04/06/2018. 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 Ordinária Realizada em 27 de Abril de 2018

1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 27 de abril de 2018, 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 17, 18 e 19 de abril de 2018, respectivamente. 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 27, 28 e 29 de março de 2018, 
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 2017 foram publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições 
do dia 27 de março de 2018. 5. Presença: Compareceram os acionistas representando a totalidade 
do capital social subscrito da Companhia. Presentes também o Contador da Companhia, Sr. Jose Luis 
Antunes Silva – CRC/SP 195013/O-0 e o representante da Grant Thorton Auditores Independentes, 
auditores independentes da Companhia, Sr. Rafael Dominguez Barros – CRC/SP 208.108/O-1. 6. 
Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; Secretária: Elisângela Bezerra 
Marques da Silva. 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 2017; 7.2. 
Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e 7.3. Fixar o montante global de remuneração dos 
Diretores da Companhia para o exercício de 2018. 8. Deliberações: 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 27 de março de 2018, 
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 2017. Em continuidade, dando 
início às deliberações das matérias da Assembleia Geral Ordinária: 8.1. Após exame e discussão, 
considerando o parecer favorável dos auditores independentes da Companhia, foi aprovado o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017. 8.2. Foi aprovada a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor de R$ 116.761.841,01 (cento e 
dezesseis milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo), 
da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2017 (R$)
Total do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2017 116.761.841,01
Constituição de Reserva Legal (3.682.091,76)
Constituição de Reserva Estatutária (5.838.092,05)
Constituição de Reserva de Lucros (27.241.657,20)
Distribuição de Dividendos Intermediários conforme AGE de 28.11.2017 (80.000.000,00)
8.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para 
o exercício de 2018 em até R$ 50.000,00 (cinquenta 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, 27 de abril de 2018. Sérgio Ricardo Rodrigues de Almeida 
Santos - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária. JUCESP 277.824/18-7, em 
11/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2018
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 31 de Outubro de 2018, 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, nas edições 18, 19 e 20/10/2018 e no 
Jornal Diário Comércio Indústria & Serviço, nas edições 18, 19 e 22/10/2018. 3. 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. 4. Mesa: Presidente: 
Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva.  
5. Ordem do Dia: (i) Eleger a Diretoria da Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: Foi 
aprovada a reeleição dos Diretores da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, 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, expedida pela SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 150.230.098-23, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Avenida Cecilia Lottenberg nº 105, 8º andar, Torre B, CEP 04711-905, Vila 
São Franscisco; (ii) para o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. Heraldo Jesus Marques da Silva, 
brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade nº 25.319.119-1, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.210.292-15, residente e domiciliado no estado de São Paulo, 
cidade de Guarulhos, com endereço comercial na Avenida Salgado Filho, nº 517, pavimento superior, 
Centro, cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, CEP 07115-00. Conforme termos de posse anexos, 
os Diretores, ora eleitos, declaram: (i) não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atenderem aos requisitos de reputação 
ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocuparem cargo em sociedade 
que possa ser considerada concorrente da Companhia, e que não tenha, nem represente, interesse 
conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 
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 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 2018.  
Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - 
Secretária. JUCESP 550.681/18-8, em 29/11/2018. 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 Realizada em 27 de Abril de 2018
1. Data, Hora e Local: Às 10:30 horas do dia 27 de Abril de 2018, 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 e no Jornal Diário Comércio Indústria 
& Serviço dos dias 27, 28 e 29 de março de 2018. 3. Publicação: O Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao período do exercício social encerrado em 
31/12/2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio 
Indústria & Serviços, nas edições do dia 27/03/2018. 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:  
6.1. Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao final do exercício social da Companhia, 
encerrado em 31 de dezembro de 2017; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para 
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e 6.3. 
Fixar o montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para o exercício de 2018.  
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 27/03/2018, o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2017. Ato contínuo, o Sr. Presidente registrou ainda que foram aprovados 
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) realizada em 31/10/2017, arquivada na 
JUCESP em 04/12/2017, sob o nº de arquivamento 538.874/17-0,  o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2017, bem 
como que serviu ainda a supracitada AGOE para aprovar a alteração do caput do Artigo Vigésimo do 
Estatuto Social, alterando o período do exercício social da Companhia que passou, a partir daquela 
data, a ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Passando às deliberações das matérias constantes na 
ordem do dia da 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 31 de dezembro de 2017. 7.2. Foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor de R$ 5.073.761,23 (cinco milhões, setenta e 
três mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), a ser distribuído da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2017 (R$)
Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2017 5.073.761,23
Constituição de Reserva Legal (253.688,06)
Constituição de Reserva de Lucros (4.820.073,17)
7.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para 
o próximo exercício em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 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. Santo André, 27 de Abril de 2018. MESA: Sergio 
Ricardo Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária.  
JUCESP 277.964/18-0, em 11/06/2018. Flavia R Brito Gonçalves - Secretária Geral.

BB tem lucro ajustado recorde de R$ 14,4 bilhões no semestre
Elevação sustentável e saudável do crédito é um dos pilares do resultado

O Banco do Bra-
sil apresentou 
um lucro líqui-

do ajustado recorde neste 
semestre, totalizando R$ 
14,4 bilhões, crescimento 
de 44,9% comparado ao 
primeiro semestre do ano 
passado. O resultado foi 
influenciado pelo aumen-
to da margem financeira 
bruta, pela diversificação 
das receitas com serviços 
e disciplina na gestão de 
despesas. Com isso, o ín-
dice de eficiência acumu-
lado em 12 meses atingiu 
33,2%, o melhor da série 
histórica do banco.

O lucro líquido ajustado 
trimestral alcançou R$ 7,8 
bilhões, 18% superior ao 
primeiro trimestre de 2022 
e 54,8% acima do segundo 
trimestre de 2021. O RSPL 
(Retorno Sobre Patrimô-
nio Líquido) do segundo 
trimestre alcançou 20,6%, 
com crescimento consis-
tente que já nos posiciona 
no patamar de nossos pa-
res privados.

A elevação sustentável 

e saudável do crédito é 
um dos pilares do resulta-
do apresentado, em todos 
os segmentos. O Banco 
do Brasil permanece com 
índice de inadimplência 
acima de 90 dias menor 
do que a média do Siste-
ma Financeiro Nacional e 
mantém nível de cobertu-
ra robusto, também acima 
da Indústria (271%).

O BB entregou um va-
lor adicionado à socieda-
de de R$ 36,9 bilhões, um 
crescimento de 31,1% na 
comparação com o ano 
passado.

A Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA) 
é o informe contábil que 
evidencia, de forma sin-
tética, os valores corres-
pondentes à formação 
da riqueza gerada pela 
empresa em determinado 
período e sua respectiva 
distribuição. O Índice de 
Basileia atingiu 17,54%, 
sendo 12,49% de capital 
principal, um dos mais 
sólidos entre os bancos 
brasileiros.

Carteira de Crédito

A carteira de crédito 
ampliada atingiu R$ 919,5 
bilhões em junho de 2022, 
com evolução de 19,9% na 
comparação com junho de 
2021 e 4,1% na comparação 
com março de 2022. Nos 
dois períodos de compa-
ração, foi observado forte 
crescimento em todos os 
segmentos.

A carteira pessoa física 
ampliada cresceu 14,1% 
em relação a junho/21 e 
2,1% frente a março/22, 
destaque para a perfor-
mance positiva do crédi-
to consignado (+2,3% no 
trimestre e +10,5% no 
ano), empréstimo pesso-
al (+3,5% no trimestre e 
+29,3% no ano) e cartão 
de crédito (+5,0% no tri-
mestre e +51,7% no ano), 
alinhado à estratégia de al-
teração para um mix mais 
rentável.

Na pessoa jurídica, a car-
teira ampliada apresentou 
crescimento anual de 19,1% 
e trimestral de 4,9%, com 

destaque para o crescimen-
to de capital de giro (+5,1% 
no trimestre e +6,5% no 
ano), TVM (títulos e valores 
mobiliários) privados e ga-
rantias (+4,5% no trimestre 
e +59,0% no ano) e recebí-
veis (+9,5% no trimestre e 
+59,1% no ano). Destaque 
para os desembolsos reali-
zados no mês de agosto no 
Pronampe, que já somam 
mais de R$ 6,5 bilhões, be-
neficiando mais de 62 mil 
empresas.

Agronegócio

O agronegócio segue 
performando muito bem. 
Em junho de 2022, a car-
teira ampliada atingiu R$ 
262 bilhões, crescimento 
de 27,3% na compara-
ção com junho/21 e 2,9 
% sobre março de 2022, 
com destaque para o 
crescimento de certifica-
do de direitos creditórios 
do agronegócio (+34,8% 
no trimestre e +463,4% 
no ano), da cédula de 
produto rural e garan-

tias (+28,8% no trimes-
tre e +74,4% no ano) e 
investimento (+4,7% no 
trimestre e +62,0% no 
ano). Importante ressal-
tar que 46% dessas ope-
rações são consideradas 
sustentáveis.

Em julho, foi anuncia-
do o maior Plano Safra da 
história, destinando R$ 200 
bilhões ao agronegócio bra-
sileiro, 48% a mais do que 
o disponibilizado na safra 
anterior. Desse montante, 
R$ 45,5 bilhões serão des-
tinados a pequeno e médio 
produtores rurais, R$ 110,0 
bilhões para a Agricultura 
Empresarial, R$ 24,5 bi-
lhões em títulos agro e gi-
ro, além de outros R$ 20 
bilhões em negócios com a 
cadeia de valor do agrone-
gócio. Cabe destacar que o 
BB já desembolsou R$ 27,4 
bilhões, até hoje, no Plano 
Safra 2022/2023, o que de-
monstra a força e liderança 
do BB no agronegócio, co-
mo maior parceiro do clien-
te do campo.

O banco atingiu, ao fim 

de junho último R$ 292,2 
bilhões em operações de 
crédito sustentáveis, cresci-
mento de 13,3% em 12 me-
ses. Esse montante foi con-
tratado em linhas de crédito 
com elevada adicionalidade 
ambiental e/ou social.

Receitas e Despesas

As receitas de prestação 
de serviços totalizaram R$ 
15,4 bilhões, crescimento 
de 9,1% em 12 meses. No 
trimestre, atingiram R$ 7,8 
bilhões, com crescimento 
trimestral de 4,3%, influen-
ciado pelo desempenho co-
mercial nos segmentos de 
administração de fundos 
(+8,7%) e de operações de 
crédito (+26,0%).

As despesas administra-
tivas alcançaram R$ 16,5 
bilhões, elevação de 5,8% 
na comparação com o pri-
meiro semestre de 2021. 
No segundo trimestre de 
2022, atingiu R$ 8,3 bilhões, 
1,3% superior ao trimestre 
anterior, abaixo da inflação 
registrada no período.
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