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TCU encontra 
brechas de 
segurança  
na TI federal

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) encontrou “ativos não au-
torizados” (como notebooks e 
smartphones pessoais) que não 
estão tendo atenção da seguran-
ça em tecnologia de informação 
(TI) das organizações federais. 
“A presença de ativos não auto-
rizados é um risco em potencial, 
pois invasores podem se valer da 
presença desse tipo de hardware/
software para perpetrar ataques, 
ampliando-se o universo de pos-
síveis riscos aos quais permanece 
exposta a organização”, alertou o 
ministro-relator do Tribunal de 
Contas da União, Vital do Rêgo.

A auditoria do TCU encontrou 
outras deficiências nos processos 
de gestão e de correção de vulne-
rabilidades. A maioria (57%) das 
organizações ainda não estabe-
leceu um processo de gestão de 
vulnerabilidades. Tal controle é 
considerado crítico porque gran-
de parte dos ataques diz respeito 
à pesquisa por vulnerabilidades 
que possam ser exploradas com 
sucesso.

Outro ponto negativo é que o 
processo de gestão de resposta 
a incidentes de segurança é defi-
ciente. Menos da metade (47,5%) 
dos entes fiscalizados mantém um 
processo adequado para recebi-
mento de notificação de inciden-
tes.

Um relato positivo é que a ges-
tão automatizada de correções de 
sistemas operacionais está sendo 
executada. Segundo verificou a 
fiscalização do TCU, 77,2% das 
organizações executam a gestão 
automatizada.

Cinco gigantes estatais chinesas 
abandonam Bolsa de Nova York

Cinco das maiores em-
presas estatais da China 
anunciaram, nesta sexta-

-feira, que vão se retirar da Bolsa 
de Nova York (Nyse) nos EUA. 
Juntas, as empresas têm US$ 318,5 
bilhões em valor de mercado. As 
companhias que solicitaram a des-
listagem de suas American Depo-
sitory Shares (ADS) são: China 
Life Insurance Co., PetroChina 
Co., China Petroleum, Chemical 
Corp., Aluminum Corp. e a Sino-
pec Shanghai Petrochemical Co.

A Comissão Reguladora de Va-
lores Mobiliários da China (SCRC, 
equivalente à CVM brasileira) co-

mentou as decisões. “A listagem 
e a deslistagem são práticas co-
muns no mercado de capitais. De 
acordo com os anúncios dessas 
empresas, elas cumpriram rigoro-
samente as regras e regulamentos 
relevantes dos EUA desde que 
foram listadas nos mercados dos 
EUA, e as decisões de exclusão 
foram tomadas por considerações 
comerciais”, disse um funcionário 
do CSRC em resposta à agência 
de notícias Xinhua.

“Essas empresas estão listadas 
em vários mercados e apenas uma 
pequena parte de seus títulos é ne-
gociada nos mercados dos EUA”, 

acrescentou o funcionário.
Pequim e Washington estão em 

negociações para resolver uma 
longa disputa de auditoria que 
pode resultar na expulsão de em-
presas chinesas das bolsas norte-
-americanas se não cumprirem as 
regras de auditoria estaduniden-
ses, informa a agência russa Spu-
tnik.

Os anúncios das companhias 
ocorrem faltando mais dois anos 
para o fim do prazo que os EUA 
deram a empresas chinesas para 
aceitarem uma supervisão de au-
toridades regulatórias norte-ame-
ricanas.

Desemprego cai 
em 22 das 27 
unidades
da federação

A taxa de desocupação apre-
sentou queda em 22 unidades 
da federação no 2º trimestre de 
2022, frente ao trimestre anterior. 
Outros cinco estados registraram 
estabilidade. No confronto anual, 
contra o 2º trimestre de 2021, to-
das as 27 UFs tiveram queda da 
taxa de desocupação. Os dados 
são do detalhamento da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contínua) 
Trimestral, divulgado pelo IBGE. 
O índice nacional caiu de 11,1% 
para 9,3%, como informado pelo 
órgão no final de julho.

Tocantins registrou o maior re-
cuo do 1º para o 2º trimestre: me-
nos 3,8 pontos percentuais (p.p.), 
seguido por Pernambuco (3,5 
p.p.). Alagoas, Pará, Piauí e Acre 
também se destacaram, com que-
das de cerca de 3 p.p. nos quatro 
estados.

Dívida do Rio cairá para menos
da metade se corrigida pelo IPCA
Alerj vai ao STF para recompor perdas com ICMS

A Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
criou uma Comissão Par-

lamentar de Inquérito (CPI) para 
analisar o montante e a compo-
sição da dívida pública do estado 
com a União. A proposta defendi-
da pela comissão é a da revisão da 
cobrança de juros.

“Se o cálculo do serviço da dí-
vida fosse feito apenas pelo IPCA 
[índice oficial da inflação], o valor 
cairia pela metade, passando dos 
atuais R$ 134 bilhões para R$ 64 
bilhões. Uma economia de R$ 70 
bilhões para os cofres do estado. 
Entre 1998 e 2013, a correção da 
dívida era feita pelo IGPDI + 6% 
ao ano. De 2013 a 2022, a corre-
ção monetária é do IPCA + 4% 
ao ano. No relatório final, deverá 
ser sugerida esta correção nos ín-
dices de cálculo da dívida”, expli-

ca o presidente da comissão, de-
putado Luiz Paulo (PSD).

Nesta quarta-feira, a Alerj re-
correu ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) para que o estado seja 
compensado pelas perdas de arre-
cadação decorrentes da redução 
de alíquotas do ICMS, principal-
mente de combustíveis e energia. 
A Mesa Diretora da Casa ajuizou 
uma arguição de descumprimen-
to de preceito fundamental con-
tra a Lei Complementar federal 
194/2022, em que pede que o 
valor correspondente à queda da 
receita seja abatido da dívida do 
estado com a União.

Medida semelhante foi adota-
da pelos governos do Maranhão, 
Alagoas, São Paulo e Piauí. Nos 
quatro casos, o STF determinou 
a compensação ou suspensão 
dos pagamentos. O Rio de Janei-

ro deixará de arrecadar, este ano, 
R$ 6,2 bilhões com a limitação da 
alíquota em 18% sobre combustí-
veis, energia elétrica, gás natural, 
telecomunicações e transporte 
público, segundo estimativa da 
Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz).

“A ação movida pela Alerj no 
STF é importante para garantir 
uma compensação já obtida por 
outros estados. A medida traz 
perdas de arrecadação ao estado 
no momento em que o Rio de Ja-
neiro se esforça para cumprir com 
o pagamento da dívida no Regime 
de Recuperação Fiscal. Isso pre-
judica a prestação de serviços es-
senciais, como saúde e educação. 
Nada mais justo que a União fazer 
o abatimento sobre a dívida”, afir-
mou o presidente da Alerj, depu-
tado André Ceciliano (PT).

Demanda de 
crédito tem 
maior queda 
desde 2020

O Indicador de Demanda dos 
Consumidores por Crédito da Se-
rasa Experian revelou que a busca 
pelo recurso caiu 11,4% em julho 
feita a comparação com o mesmo 
mês do ano passado. De acordo 
com o índice, essa foi a segunda 
retração seguida e a maior desde o 
começo do ano.

Além disso, o percentual nega-
tivo foi o tombo mais expressivo 
registrado desde maio de 2020, 
que teve queda de 20,7%. A di-
minuição da procura por crédito 
aconteceu em todas as faixas de 
renda, principalmente, para aque-
les que recebem entre R$ 500 e R$ 
1.000 mensais.

Para Luiz Rabi, o encarecimen-
to das linhas de crédito, conse-
quente do aumento da inadim-
plência e da alta na taxa básica de 
juros, que subiu mais de quatro 
pontos percentuais só em 2022, 
é um dos fatores que desacelera 
a procura pelo recurso financeiro.

O Indicador de Recuperação 
de Crédito da Serasa Experian re-
velou que 70,5% das dívidas dos 
consumidores do setor de servi-
ços públicos que foram negativa-
das em abril foram recuperadas 
em até 60 dias após esse mês de 
negativação.

Ações seguirão sendo negociadas em Hong Kong e Xangai

Wang Shen/Xinhua
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Nada impedirá a reunificação da China
Por Tian Min

No livro branco in-
titulado A questão 
de Taiwan e a reu-

nificação da China na nova era, 
lançado poucos dias atrás, o 
governo chinês reitera o fa-
to histórico e o status quo 
dessa questão, reafirma a 
determinação e o compro-
misso do Partido Comunis-
ta e do povo chinês em rela-
ção à reunificação nacional 
e apresenta a posição e as 
políticas do Partido Comu-
nista e do Governo chinês 
para alcançar esse objetivo 
na nova era.

Existe no mundo ape-
nas uma China, da qual 
Taiwan é parte inalienável. 
O Governo da República 
Popular da China é o úni-
co governo legítimo que 
representa o país. Trata-se 
de um consenso consagra-
do pela Resolução 2.758 da 
Assembleia Geral da ONU 
e um fato indiscutível sus-
tentado pela história e pela 
lei. O princípio de Uma só 
China é reconhecido pela 
comunidade internacional 
como uma norma basilar 
que rege os relacionamen-
tos internacionais, assim 

como uma premissa no es-
tabelecimento das relações 
diplomáticas entre a China 
e 181 países.

O Partido Comunista da 
China (PCCh), comprome-
tido com a missão histó-
rica de resolver a questão 
de Taiwan e realizar a reu-
nificação nacional, reúne as 
forças dos dois lados do Es-
treito de Taiwan para dimi-
nuir a tensão e o confronto, 
buscando um caminho de 
desenvolvimento pacífico 
das relações.

Com a atuação do PC-
Ch, essas relações conhe-
ceram grandes avanços 
nas últimas sete décadas, 
sobretudo desde o fim do 
isolamento entre os dois 
lados do Estreito. Graças 
a parcerias mais amplas e 
interações mais intensas, 
compatriotas de ambos os 
lados do Estreito, princi-
palmente os de Taiwan, 
vêm usufruindo de benefí-
cios tangíveis.

Sob a liderança do Parti-
do, o povo chinês começou 
já a trilhar uma nova traje-
tória rumo à construção 
do estado socialista ampla-
mente modernizado. Jamais 
estivemos tão próximos, 
confiantes e capazes de al-

cançar a meta da revitaliza-
ção da nação e o objetivo 
de reunificação completa da 
pátria.

A nova rodada de ten-
sões e desafios severos no 
Estreito de Taiwan deve-
-se, fundamentalmente, 
às contínuas provocações 
feitas pelas autoridades de 
Taiwan e dos EUA, na ten-
tativa de mudar o status 
quo. As autoridades do Par-
tido Democrático Progres-
sista de Taiwan recusam-se 
a reconhecer o Consenso 
de 1992, que incorpora o 
princípio de Uma só Chi-
na, e fazem de tudo para 
viabilizar uma “dessiniciza-
ção” e uma “independência 
progressiva”. Além disso, 
incitam a hostilidade contra 
a parte continental e cons-
piram com forças externas 
para engajar-se em ativida-
des secessionistas na arena 
internacional.

Já as forças externas lide-
radas pelos Estados Unidos 

intensificaram seus esfor-
ços para “conter a China 
por meio de Taiwan”, traí-
ram os compromissos assu-
midos e vêm distorcendo, 
obscurecendo e esvaziando 
o princípio de Uma só Chi-
na, de modo a encorajar as 
atividades separatistas em 
busca da “independência de 
Taiwan”.

Apesar das repetidas 
advertências da China, 
Nancy Pelosi, presidente 
da Câmara dos Deputados 
dos EUA, fez uma visita a 
Taiwan no início deste mês. 
O ato viola seriamente o 
princípio de Uma só China 
e as disposições dos três co-
municados conjuntos Chi-
na–EUA, abala gravemente 
a base política das relações 
bilaterais, infringe a sobera-
nia e a integridade territorial 
da China e mina a paz e a 
estabilidade no Estreito de 
Taiwan, induzindo as for-
ças secessionistas a um erro 
grave.

O governo chinês se 
opõe firmemente ao sepa-
ratismo e à interferência 
de forças externas e jamais 
deixará qualquer espaço pa-
ra isso aconteça. Nenhuma 
força nem ninguém deve 
subestimar a determinação, 

a vontade e a capacidade do 
povo chinês na defesa da 
soberania e da integridade 
territorial. É vã qualquer 
tentativa de separar Taiwan 
da China. Nada nem nin-
guém será capaz de impedir 
a reunificação da China.

A reunificação pacífica 
e “um país, dois sistemas” 
são os princípios básicos 
para resolver a questão de 
Taiwan e a melhor forma 
de concretizar a reunifica-
ção, porque levam em con-
ta as realidades de Taiwan 
e propiciam a estabilidade 
de longo prazo em Taiwan 
após a reunificação. Trata-
-se de uma solução pací-
fica, democrática, de boa 
vontade e benefícios mú-
tuos.

Trabalharemos com a 
maior sinceridade e os me-
lhores esforços para alcan-
çar a reunificação pacífica. 
Mas não abriremos mão do 
uso da força e reservaremos 
a opção de tomar todas as 
medidas necessárias. Isso 
visa a nos proteger contra 
interferências externas e 
atividades separatistas. De 
forma alguma tem como al-
vo nossos compatriotas de 
Taiwan. Uma abordagem 
não pacífica seria o último 

recurso adotado em cir-
cunstâncias imperiosas.

A reunificação pacífica 
do país estabelecerá novas 
bases para o progresso da 
China, trará enormes opor-
tunidades e maior espaço 
para o desenvolvimento so-
cioeconômico e assegurará 
os interesses dos compa-
triotas de Taiwan. A reuni-
ficação da China beneficiará 
não apenas a própria nação, 
como também todos os po-
vos e a comunidade inter-
nacional como um todo.

Em vez de prejudicar os 
interesses legítimos de ou-
tros países, incluindo quais-
quer interesses econômicos 
que possam ter em Taiwan, 
isso viabilizará mais oportu-
nidades de desenvolvimen-
to todos os países do mun-
do, incluindo o Brasil. A 
reunificação da China trará 
um impulso positivo ainda 
maior para a prosperidade 
e a estabilidade na Ásia-
-Pacífico e o resto do glo-
bo, além de contribuir para 
uma comunidade global de 
futuro compartilhado, a paz 
e o desenvolvimento mun-
diais e o progresso humano.

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

A Opec do lítio
Por Edoardo 
Pacelli

Argentina, Bolívia 
e Chile detêm os 
maiores recursos 

de lítio do mundo e prepa-
ram uma aliança de gestão 
de mercado, que promete 
ter consequências, em cas-
cata, nos custos da transi-
ção energética na Europa, 
na América e na Ásia.

A criação de uma coor-
denação da gestão do pre-
cioso recurso, crucial para a 
indústria de carros elétricos 
e os demais setores da tran-
sição energética, levou a Ar-
gentina e o Chile a se reu-
nirem, no último dia 20 de 
julho, em cúpula bilateral, 
com perspectiva de pror-
rogação da iniciativa para a 
Bolívia.

De fato, os três países 
juntos detêm cerca de 56% 
dos recursos mundiais de 
lítio: para ser mais preciso, 
segundo dados do United 

States Geological Survey, 
a Bolívia é a primeira do 
mundo, em reservas com-
provadas, com 21 milhões 
de toneladas; segue-se a Ar-
gentina, com 19 milhões; e, 
em terceiro lugar, o Chile, 
com 9,8 milhões. Os três 
países foram apelidados, 
na narrativa ocidental, de 
“triângulo do lítio”, dispu-
tado entre o Ocidente e as 
potências rivais, Rússia e 
China, pela apropriação de 
suprimentos e de contratos.

Os três países também 
querem reconstruir as ba-
ses de uma nova unidade 
latino-americana, encon-
trando um fórum de diálo-
go comum, sobre a gestão 
do mercado dos recursos 
mais preciosos, para tentar 
ser, cada vez menos obje-
to, e, cada vez, mais sujeito 
da dinâmica regional. Na 
sexta-feira, 20 de julho, os 
chanceleres da Argentina e 
do Chile – Santiago Cafiero 
e Antonia Urrejola – anun-

ciaram uma futura reunião 
trilateral, com a Bolívia, 
para desenvolver conjunta-
mente a cadeia de valor do 
lítio.

Alberto Fernandez, pre-
sidente da Argentina, está 
usando os acordos conjun-
tos sobre o lítio para forta-
lecer a diplomacia econômi-
ca de seu país e sua indústria 
anêmica: recentemente, 
foram formados memoran-
dos de entendimento com 
a Espanha, com a Coreia 
do Sul e, sobretudo, com a 
China.

Por sua vez, Gabriel 
Boric, presidente chileno, 
anunciou o lançamento de 
uma licitação entre as mais 
importantes empresas pri-

vadas que operam no pa-
ís, para obter um parceiro 
válido para a extração de 
400 mil toneladas de lítio; a 
Chile-China Industrial and 
Economic Development 
Company se mostrou muito 
interessada.

Na Bolívia, o presidente 
Luis Arce, do Movimento 
para o Socialismo, procu-
ra parceiros privados para 
diversificar as tecnologias 
de seu complexo público 
e, observa a revista online 
StartMag, Luis Arce decla-
ra que quer focar em uma 
tecnologia nova e teorica-
mente mais sustentável, na 
extração direta, mas o go-
verno também quer iniciar 
a produção de baterias, até 
2025. Esta é talvez uma pre-
visão muito otimista, consi-
derando que o Chile – que, 
ao contrário da Bolívia, vem 
exportando muito lítio, há 
alguns tempos – nunca teve 
sucesso. Também por isso, 
seu envolvimento no diálo-

go entre Chile e Argentina e 
uma próxima cúpula inter-
governamental poderá ten-
tar amenizar os problemas e 
consolidar a aliança do lítio.

A pedra angular desse 
processo é a reaproximação 
entre Chile e Bolívia, que, 
desde 1978, não mantêm 
relações diplomáticas, mas 
apenas relações consulares: 
apesar da disputa territorial, 
de mais de 100 anos, pelo 
acesso ao Pacífico, o adven-
to de Boric à Casa Moneda 
redesenhou os esquemas, 
encontrando a abertura ao 
diálogo do presidente socia-
lista da Bolívia. O esquema 
terá que ser cuidadosamen-
te avaliado, nos próximos 
meses, e pode levar a aliança 
à mineração básica e, sobre-
tudo, aos preços do mineral 
cada vez mais estratégicos 
na Europa, na América e na 
Ásia, para a transição.

Países como Argentina, 
Bolívia e Chile podem fazer 
o que os países do Golfo 

fizeram com o petróleo, há 
meio século: fazer sentir a 
força do cartel. Ancorar a 
transição energética, indica-
da como objetivo às regras 
da globalização comercial, 
cada vez mais questionadas, 
após a pandemia e a guerra 
na Ucrânia, expõe as econo-
mias ocidentais a flutuações 
imprevisíveis nesse sentido: 
e o lítio pode ser o culmi-
nar de muitos problemas, 
em um contexto em que a 
inflação morde ferozmente 
e a recessão se aproxima.

O risco de uma acelera-
ção dos custos da transição, 
em setores como o modo de 
compras do carro elétrico, 
deve ser levado em conta, e 
a aliança “soberana” de go-
vernos de esquerda, latino-
-americanos, pode ser um 
dos fatores determinantes.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-di-
retor de pesquisa do CNR (Itália), 

editor da revista Italiamiga e vice-pres-
idente do Ideus.

Três países 
detêm mais  

da metade das 
reservas do  

estratégico metal
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Ameaça de demissões 
expõe crise na Saúde

A demissão tem sido a solução para pequenos e médios 
hospitais absorverem o custo provocado pelo piso 

nacional de enfermagem, sancionado no último dia 5 pelo 
presidente, segundo o presidente da Federação Brasileira 
de Hospitais (FBH), Adelvânio Francisco Morato. A 
estimativa é de que haja redução de 30% do quadro de en-
fermagem nos hospitais com até 100 leitos. A FBH, junto 
a outras entidades, entraram com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para suspender a lei que estabelece o piso.

Estima-se que o piso vai provocar um aumento total de 
despesas por ano da ordem de R$ 18,4 bilhões, sendo R$ 
6,3 bilhões para o setor público, R$ 6,2 bilhões para enti-
dades sem fins lucrativos e R$ 5,8 bilhões para entidades 
com fins lucrativos.

A ameaça de demissões joga luz sobre o quão desvalo-
rizada é uma profissão essencial para a Saúde. O piso es-
tabelecido é de R$ 4.750 – pouco menos do que 4 salários 
mínimos para uma categoria que estuda 5 anos na gradu-
ação, mais 1 ou 2 anos na residência. Atualmente, segundo 
a FBH, a média salarial, que varia dependendo do estado, 
pode chegar a meros R$ 1,9 mil.

Os valores contrastam com o custo cada vez mais 
alto dos planos de saúde e dos tratamentos. São também 
discrepantes em relação ao que recebem os médicos. Se é 
pouco para quem recebe, e muito para quem paga, algum 
segmento está abocanhando a diferença.

Desrespeito

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp) divulgou carta aos candidatos à Presidên-
cia da República na qual defende que um governo deve se 
guiar por 3 pilares básicos: respeito ao regime democráti-
co e às instituições que o compõem; respeito aos direitos 
humanos; respeito ao diálogo e à tolerância.

A carta não toca em nomes, mas o atual ocupante do 
cargo não se enquadra em nenhum dos 3 pilares.

Resistência

A Livraria Elizart, na Avenida Marechal Floriano, a 
antiga Rua Larga, Centro do Rio, celebra 50 anos neste 
domingo. Tudo começou com o Senhor Mattos e os seus 
quatro filhos e prossegue hoje, apesar de todas as dificul-
dades, com a terceira geração: Ana, Tuca e Gomes.

A comemoração é dupla: pela resistência de uma 
livraria, tão ameaçadas nos dias atuais; e pela manutenção 
do endereço, uma rua que, tais como outras do Centro do 
Rio, sofre com esvaziamento de comércios tradicionais.

Rápidas

Alguns dos mais consagrados músicos do País se 
uniram para ajudar Jamil Joanes, um dos mais renomados 
baixistas brasileiros, integrante dos lendários grupos Som 
Imaginário e Banda Black Rio, que está sofrendo com 
sérios problemas de saúde. O projeto Jamil Open Jam 
Session estreia nesta segunda-feira, 19h, no Pub Panqss, 
em Botafogo. A programação segue em 22 e 29 de agosto 
e 12 de setembro. Ingressos à venda em lets.events/e/
jamil-open-jam-session, com toda a renda destinada ao 
tratamento de Jamil *** Neste domingo, Dia dos Pais, 
o Carioca Shopping apresenta, às 15h, show do cantor 
D’Black, vice-campeão do The Voice 2017 *** A Feira 
Literária de Vassouras, iniciativa da Secretaria de Cultura 
da prefeitura local, acontecerá de 1º a 7 de setembro.
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Semana do Pescado 2022 vai movimentar o país em setembro

O Brasil produziu 
no ano passado 
841.005 tonela-

das de peixes de cultivo (ti-
lápia, peixes nativos e outras 
espécies), com receita de 
cerca de R$ 8 bilhões. Esse 
resultado representa cresci-
mento de 4,7% sobre a pro-
dução de 2020 (802.930 t). 
Em seis anos, esse mercado 
acumulou um aumento de 
45,4%, segundo levanta-
mento da Associação Bra-
sileira da Piscicultura (PEI-
XE BR).

Para fomentar ainda mais 
a cadeia da produção de 
peixes cultivados no país, 
será realizada a 19ª edição, 
“Semana do Pescado”, no 
período de 1 a 15 de setem-
bro, em todas as regiões do 
Brasil. O evento conside-
rado pelo varejo “segunda 
quaresma” visa aumento do 
consumo de produtos da 
pesca e da aquicultura; ati-
vidades que envolvem mi-
lhares de pessoas em todo 
país. A expectativa é o aque-
cimento do setor e atrair 
novos negócios.

Criada pelo extinto Mi-
nistério da Pesca e Aqui-
cultura (MPA), campanha 
incentiva consumo de pes-
cado, rico em nutrientes, 

como forte aliado para saú-
de, tendo impacto direto 
na economia brasileira.  Na 
última edição da “Semana 
do Pescado”, segmento al-
cançou 30% de aumento no 
consumo em relação à edi-
ção de 2020.

“Semana do Pescado 
deste ano pretende ser a 
maior, alcançando 100% 
dos estados brasileiros, com 
engajamento mais forte 
do setor varejista, além de 
incentivar produto no car-
dápio escolar, pois temos 
grande mercado com mais 
de 40 milhões de alunos”, 
comenta Altemir Grego-
lin, Ex Ministro da Pesca, 
presidente do IFC Brasil, e 
membro da Coordenação 
Nacional do evento.

Durante o evento, seto-
res produtivos se unirão 
na ampliação da oferta de 
pescado. A Organização da 
“Semana do Pescado” pro-
porciona diversas ações de 
impulsionamento junto às 
indústrias, supermercados, 
restaurantes, feiras livres e 
outros pontos de venda no 
atacado e varejo, com even-
tos gastronômicos e afins 
para possibilitar maior aces-
so da população.

O Estado do Paraná é o 

líder nacional de produção 
de peixes, com 172.000 to-
neladas em 2020 contra 
154.200 toneladas no ano 
anterior. Um dos grandes 
destaques novamente é a 
tilápia, que cresceu 11,50% 
no estado. Uma explicação 
para estes excelentes resul-
tados é o desempenho co-
operativista, com incentivos 
à produção.

O bom desempenho 
dos peixes nativos coloca 
Rondônia em terceiro lu-
gar, mesmo tendo recuado 
4,80% em 2020. O volume 
(65.500 toneladas) ainda é 
bem acima do quarto colo-
cado que é Santa Catarina, 
cuja produção cresceu 3% e 
atingiu 51.700 toneladas. Já 
São Paulo está na segunda 
posição, com crescimento 
de 6,90% em 2020 e o que 
explica esse avanço é a re-
gulamentação ambiental 
nos últimos dois anos, além 
de ser um grande centro 
consumidor, o que atrai in-
vestimentos.

No Maranhão, quinto 
maior produtor de peixes 
em 2020, o crescimento foi 
de 6% e alcançou 47.700 
toneladas no ano, com au-
mento da produção de 
pangasius. Minas Gerais se 

manteve na sétima posi-
ção do ranking de estados 
produtores, com aumen-
to de 14,80% na produção 
(44.300 toneladas). Mato 
Grosso do Sul também fi-
cou estável (8ª posição), 
com crescimento de 8,70% 
na produção (32.390 tone-
ladas).

Além disso, houve inver-
são de posição também nos 
9º e 10º lugares. A Bahia 
superou Goiás e ficou em 
9º, com 30.270 toneladas 
(+ 5,80%). A produção de 
Goiás manteve-se estável 
no ano, com sutil aumento 
de 0,20% (30.062 tonela-
das).

A Abipesca, principal 
representante do setor de 
pescado no Brasil, proces-
sa mais de 400 espécies de 
pescado, com mais 10 mil 
trabalhadores empregados 
diretamente no setor, além 
de 6 mil indiretamente. São 
mais de US$ 400 milhões 
exportados anualmente, 
com crescimento de 10% 
na taxa anual de exporta-
ções. O ProBrasil possibili-
tará diálogo, criação de po-
líticas públicas e união entre 
as classes para decisões co-
muns, dinamizando a oferta 
de alimentos no mundo.

SP: Vagas no comércio recuaram 56% no semestre

A geração de vagas 
celetistas no co-
mércio paulista 

apresentou recuo de 56%, 
no primeiro semestre, em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Os 
dados são da Pesquisa do 
Emprego (Pesp), realiza-
da pela Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de 
São Paulo (Fecomércio-
SP), com base nos dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do 
Trabalho e Previdência.

Nos primeiros seis me-
ses deste ano, foram criados 
17.472 postos, enquanto 
o mesmo período de 2021 
registrava criação de 39.755 
vagas. A menor geração de 
vínculos celetistas em rela-
ção à primeira metade do 
ano passado pode ser ex-
plicada pelo contexto de 
retomada das atividades à 
época: em maio de 2021, as 
atividades consideradas não 
essenciais voltavam a fun-
cionar, o que influenciou 
de forma significativa os 
resultados do período, im-

pactando, também, a base 
de comparação.

Diferentemente do co-
mércio, o setor de serviços 
apontou avanço de 25%, 
mediante a geração de 
231.045 postos de trabalho, 
contra 184.767 na mesma 
comparação. O setor ainda 
se beneficia da recupera-
ção do emprego no pós-
pandemia, processo que 
nos serviços tem se dado de 
maneira mais tardia do que 
em outras atividades econô-
micas.

No primeiro semestre, 
dentre as três divisões que 
formam o setor, o comércio 
de reparação de veículos e o 
atacado registraram avan-
ços respectivos de 6.909 
e 15.648 vagas. O varejo, 
por outro lado, apresentou 
saldo negativo de 5,1 mil 
vínculos celetistas. Os seg-
mentos que mais influencia-
ram os resultados em cada 
uma das três divisões, em 
números absolutos, foram, 
respectivamente, comércio 
a varejo de peças e aces-
sórios novos para veículos 
(1.639); comércio atacadis-
ta de produtos farmacêu-

ticos (1.628); e comércio 
varejista de hipermercados 
e supermercados (-11.670). 
Na capital, houve criação 
de 8.254 vínculos empre-
gatícios nos seis primeiros 
meses de 2022. O atacado, 
mais uma vez, puxou o de-
sempenho acumulado, com 
novos 5.732 empregos.

Nos serviços, os des-
taques do primeiro se-
mestre ficaram por conta 
dos setores de educação 
(40.982 vagas), transporte 
e armazenagem (32.373) e 
alojamento e alimentação 
(31.424). Nestes grupos, os 
segmentos que lideraram a 
criação de empregos foram 
as educações infantil e fun-
damental (27.772), o trans-
porte rodoviário de carga 
(18.594) e os bares e restau-
rantes (18.545).

Já na cidade de São Pau-
lo, foram 87.709 vagas 
geradas. O resultado foi 
influenciado, principalmen-
te pelo segmento de aloja-
mento e alimentação, com 
novos 16.023 empregos (o 
segmento responsável pelo 
desempenho foi o de bares 
e restaurantes – com 9.840 

postos de trabalho).
O recorte do mês de ju-

nho demonstra que a ge-
ração de emprego no co-
mércio estadual diminuiu 
41,5%, na comparação 
anual, e 18,1% em relação 
a maio. Em números abso-
lutos, foram 12.765 empre-
gos criados no mês, contra 
21.816, em junho de 2021, 
e 15.593, no quinto mês 
deste ano. Na cidade de São 
Paulo, o cenário também 
é semelhante: quase 4 mil 
postos de trabalho foram 
criados, contra as mais de 
5 mil vagas registradas, em 
maio, e 6,6 mil, na compa-
ração interanual.

No setor de serviços, o 
mês de junho terminou com 
a geração de 38.654 postos 
de trabalho. Na compara-
ção com maio, o saldo ficou 
4% inferior. Já em relação 
a junho de 2021, a redução 
foi de 9,3%. Na cidade de 
São Paulo, por outro lado, 
enquanto, no mês anterior, 
houve o registro do saldo 
positivo de 14.889 vagas, 
em junho, 21.128 novos 
postos de trabalho foram 
gerados.

Peixes de cultivo: R$ 8 bilhões com a  
venda de 841 mil toneladas em 2021 
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Jurançon e seus 
encantadores  
vinhos brancos

Em minha passagem pelo sudoeste da França, após 
Madiran e Pacherenc du Vic-Bilh, tratado no último 

artigo, fui visitar o Jurançon, região bem próxima da ci-
dade de Pau. Em relação às primeiras regiões, Jurançon 
está ainda mais a sul e a oeste da França, o que reforça 
a influência dos Pirineus e do oceano Atlântico em seu 
terroir. Apresenta certas semelhanças com a produção do 
Pacherenc du Vic-Bilh, quanto às cepas utilizadas e o per-
fil de vinhos brancos doces e secos, mas com particulari-
dades devidas ao seu posicionamento.

O primeiro ponto é a altitude que se acentua. Os vinhe-
dos se encontram em altitude média média de 300m, com 
perfil íngreme e bom aproveitamento das encostas. Os 
solos decorrem das formações dos Pirineus, com grande 
presença de argila, em parte associada à areia e seixos sili-
cosos.

O clima tem uma influência direta dessa altitude (a 
cadeia dos Pirineus se encontra a cerca de 20, 30 Km da-
li), ajudando na formação de uma boa amplitude térmica, 
com diferenças de temperatura significativas entre o dia e 
a noite. Eu estava no período de um verão notadamente 
quente, mas, à noite e pela manhã, fazia-se necessário um 
agasalho, mesmo sendo uma região meridional da França, 
que se beneficia do calor mediterrâneo. A cerca de 80km, 
está o oceano Atlântico, que tem efeito moderador sobre 
o clima e que traz umidade para a região do Jurançon. A 
pluviometria é acentuada (1200ml/ano) e, mesmo que 
bem distribuída ao longo do ano, garantir uma boa drena-
gem é fundamental.

De que forma isso configura o perfil dos vinhos? Diga-
mos que é uma região que tem amadurecimento das uvas 
favorecido pela latitude mediterrânea, moderado, entre-
tanto, pela umidade oceânica e pela altitude. Isso garante 
um bom amadurecimento das uvas, mas estendido, o que 
geralmente dá um bom balanceamento entre o açúcar 
e a acidez do mosto e possibilita colheitas mais tardias. 
Importante também a capacidade de retenção de água do 
solo argiloso, diante da alta pluviometria.

Mas há outro fator importante, que são as suas cepas 
tão particulares: Petit Manseng, Gros Manseng (princi-
pais). Quando falamos de alta umidade, há sempre risco 
de doenças fúngicas, um problema recorrente na viticul-
tura. Essas cepas têm películas mais espessas, o que as 
tornam menos vulneráveis a essas doenças. Especialmente 
a Petit Manseng tem seus cachos mais soltos, com espaço 
para a aeração, o que faz dela a principal cepa utilizada 
nos Jurançons doces.

Assim, de modo geral, apesar da antecipação que o 
aquecimento global tem provocado nas últimas safras, 
trata-se de uma região que, tradicionalmente, pratica a col-
heita em meados de outubro (mais comum em setembro 
em outras regiões), podendo acontecer em dezembro para 
os vinhos doces. A Petit Manseng consegue avançar o 
outono, sem ser acometida por doenças fúngicas, motivo 
pelo qual o seu dulçor venha da colheita tardia e não do 
botrytis nobre (que ocorre em outras regiões produtoras 
de vinhos doces).

Além do perfil das uvas de excelente acidez, segundo 
os produtores, o fato da cepa preservar sua película ínteg-
ra faz com que ela preserve mais a acidez, à medida que 
amadurece e concentra dulçor. O rótulo com indicação 
AOC/AOP Jurançon indica que o vinho é doce – espe-
cialidade produtiva mais tradicional, que hoje responde 
por 60% da produção.

Nos últimos tempos, começaram a investir mais no 
vinho seco, também com equilíbrio ímpar entre fruta e 
acidez, aromas cítricos e de frutas tropicais, que ganham 
complexidade com a idade. O fato é que o mercado atual 
aprecia menos os vinhos doces, apesar do inegável recon-
hecimento de suas qualidades. Cada vez mais o investi-
mento recai em vinhos secos com a indicação AOC/AOP 
Jurançon Sec, com direito a inovações nos perfis.

No próximo artigo, falarei sobre bons rótulos degusta-
dos no sudoeste francês.

Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Insta-
gram @miriamaguiar.vinhos ou Blog: miriamaguiar.com.br/blog.

Pais: parcela dos que pretendem 
presentear cai em relação a 2021

Neste ano, 58% 
dos consumido-
res pretendem 

comprar presentes para o 
Dia dos Pais, segundo pes-
quisa feita pela Boa Vista. 
Em 2021, no mesmo pe-
ríodo, 62% declararam ter 
intenção de compra para 
a data. Entre os 42% dos 
consumidores ouvidos que 
não vão fazer compras para 
a data, 28% não o farão por 
conta do endividamento. 
24% não têm esse hábito, 
enquanto 18% apontaram a 
diminuição da renda como 
principal motivo. A prio-
rização de outras despesas 
e o desemprego foram os 
outros dois motivos apon-
tados, com 16% e 16% das 
menções, respectivamente.

Enquanto 32% levarão 
em conta a utilidade do 
presente, 31% tomarão a 
decisão baseada no preço. 
Além disso, valores e prá-
ticas sustentáveis adotadas 
pelas marcas foram citados 
por apenas 6% dos respon-
dentes.

Com o cenário econô-
mico pouco favorável, 49% 
dos consumidores declara-
ram ter a intenção de gastar 
uma quantia similar ao ano 
passado. Em paralelo, 26% 
devem gastar mais e outros 
25% desejam pagar menos 
do que em 2021. Mesmo 
considerando importante 
presentear nesta data, entre 
os consumidores que pre-

tendem gastar menos, 46% 
gastarão menos devido à al-
ta dos preços, 37% preten-
dem priorizar outras contas 
e 17% alegaram ter sofrido 
uma redução nos ganhos 
familiares. No entanto, o 
gasto médio planejado pe-
los consumidores neste ano 
deve ficar em torno de R$ 
174, ao passo que o ano an-
terior registrou R$ 137, um 
aumento de R$ 37: 60% dos 
consumidores consideram 
gastar, no máximo, R$ 200.

Em linha com outras da-
tas comemorativas, os itens 
mais procurados pelo con-
sumidor serão os de vestuá-
rio e calçados, com 36% das 
menções. 20% vão escolher 
acessórios como presente, 
enquanto 18% vão prefe-
rir itens de perfumaria. 9% 
indicaram smartphones e 
celulares como presente, 
7% dos consumidores com-
prarão bebidas e 4% outros 
eletrônicos. Em relação aos 
locais para realizar as com-
pras para a data, 60% dos 
consumidores declararam 
que pretendem comprar de 
maneira presencial, reto-
mando os hábitos pratica-
dos antes da pandemia. As 
lojas de bairro terão a pre-
ferência de 47% dos consu-
midores, seguidas das lojas 
de shopping com 39% da 
preferência.

Já em relação ao paga-
mento, 61% pretendem 
comprar à vista, enquanto 

os outros 39% optarão pe-
lo parcelamento. Entre eles, 
39% pagarão a compra com 
o cartão de débito, enquan-
to 30% vão usar o cartão de 
crédito. O Pix já faz parte 
do portfólio de meios de 
pagamento do consumidor, 
e será considerado por 14% 
deles no momento de pagar 
as compras de presentes pa-
ra o Dia dos Pais.

Entre os 40% que pre-
tendem parcelar a compra, 
87% o farão pelo cartão de 
crédito. O Pix parcelado 
também já parece fazer par-
te dos hábitos dos consumi-
dores, registrando 4% das 
menções. Por fim, a pesqui-
sa ainda testou a hipótese 
de contratação de algum 
tipo de crédito pessoal por 
parte dos consumidores, 
caso precisassem comple-
mentar a renda para aumen-
tar o poder de compra nesta 
data comemorativa.

Questionados, 52% afir-
maram que certamente não 
contrariam crédito para 
essa finalidade. 17% indi-
caram que provavelmente 
não fariam nenhuma busca 
por crédito. Apenas 31% 
deles estariam predispostos 
a fazerem esse tipo de con-
tratação para apoiar com as 
compras do período (22% 
provavelmente e 9% com 
certeza contratariam).

A pesquisa “Sondagens 
com os Consumidores 
– Dia dos Pais 2022” en-

trevistou cerca de 500 res-
pondentes das principais 
regiões do país. Para leitura 
geral dos resultados, deve-
-se considerar 90% de grau 
de confiança e margem de 
erro de 3,6%, para mais ou 
para menos.

Segundo a Confedera-
ção Nacional dos Dirigen-
tes Lojistas (CNDL), o Dia 
dos Pais deste ano promete 
levar mais de 100 milhões 
de pessoas às compras e 
deve movimentar mais de 
R$ 24 bilhões no comércio 
brasileiro. Já a Associação 
Brasileira de Comércio Ele-
trônico (ABComm) proje-
ta um faturamento de R$ 
6,4 bilhões nas compras 
online para o Dia dos Pais 
2022. Um crescimento de 
2,9% comparado a 2021, 
considerando os 14 dias 
que antecedem a ocasião. 
Ainda segundo a entidade, 
o total de pedidos neste 
período deve ultrapassar a 
marca dos R$ 14,2 milhões. 
Mesmo diante de números 
promissores, a pesquisa da 
CNDL aponta que o con-
sumidor está cauteloso em 
relação aos gastos: oito em 
cada dez brasileiros (78%) 
pretendem pesquisar pre-
ços para economizar antes 
de fazer as compras, utili-
zando principalmente os si-
tes e aplicativos (73%), lojas 
de shopping (53%), as redes 
sociais (41%) e lojas de rua 
(38%).

Pronampe ainda não atende plenamente microempresas

Na última sema-
na, a concessão 
de crédito para 

MEIs (microempreende-
dores individuais) e micro 
e pequenos empreendedo-
res por meio do Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), 
trouxe ao mercado melho-
res condições do que as 
oferecidas tradicionalmente 
pelas instituições bancárias, 
mas o programa ainda não 
atende plenamente o setor, 
principalmente para enfren-

tar as condições atuais de 
crise econômica.

É o que aponta um diag-
nóstico da Federação Na-
cional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessora-
mento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas (Fenacon). 
“Se nós formos comparar 
o Pronampe de 2020, ofe-
recido na pandemia, com 
esse que foi liberado agora, 
a diferença é bem sensível. 
Porque antes, nós tínhamos 
juros em torno de 3,5% ao 
ano, agora esses mesmos ju-

ros estão a 19,25%”, aponta 
Diogo Chamun, diretor le-
gislativo da Fenacon.

Chamun também apon-
tou que o empreendedor 
ainda lida com os efeitos 
da Selic, que aumentou na 
quarta-feira, na última reu-
nião do Copom. “Durante a 
pandemia, a Selic estava em 
um patamar muito baixo, o 
que fazia com que os juros 
girassem em torno de 3,5% 
ao ano no primeiro Pro-
nampe. Agora, com a Selic 
a 13,75%, esses mesmos ju-
ros estão chegando a apro-

ximadamente 20%”.
O especialista aponta que, 

somando a Selic e os juros 
do Pronampe, a linha de 
crédito específica ao micro e 
pequeno empreendedor ain-
da acaba sendo vantajosa, já 
que os créditos disponíveis 
no mercado têm juros acima 
dos 30% ao ano: “O Pro-
nampe é uma linha de crédi-
to que acaba compensando 
ao empreendedor e, por ser 
extensa, disponível até 2024, 
estima-se que ela vai liberar 
entre R$ 30 a 50 bilhões para 
o setor”, conclui.

Vendas do setor de cerâmica caem 14%

No primeiro semes-
tre de 2022, o vo-
lume de vendas 

de revestimentos cerâmicos 
no mercado interno caiu 
14% na comparação com 
igual período de 2021, com 
retração de 449,3 milhões 
para 386,37 milhões de me-
tros quadrados. Os resulta-
dos refletem a conjuntura 
de incertezas da economia 
brasileira e mundial, num 
cenário ainda impactado 
pela pandemia e, mais re-
centemente, pelo conflito 
Rússia-Ucrânia-EUA-Otan. 

Os dados foram tabulados 
pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Cerâ-
mica para Revestimentos, 
Louças Sanitárias e Congê-
neres (Anfacer).

Segundo a associação, o 
desempenho do setor ce-
râmico é muito atrelado ao 
da indústria da construção, 
cuja receita deflacionada 
acumulada no primeiro se-
mestre de 2022 caiu 8,5% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. O 
volume de vendas no varejo 
dos materiais de construção 

também teve redução, que 
foi de 6,4% nos primeiros 
cinco meses na comparação 
com o verificado de janeiro 
a maio de 2021.

De acordo com a entida-
de, a produção nacional de 
revestimentos cerâmicos foi 
de 501,9 milhões de metros 
quadrados no primeiro se-
mestre de 2022, ante 519,6 
milhões em igual período 
do ano passado, com queda 
de 3,40%. A Anfacer explica 
que a produção total havia 
crescido 24,8% em 2021 an-
te o ano anterior, passando 

de 840,1 milhões de metros 
quadrados para 1,04 bilhão.

Segundo a Anfacer, as 
exportações brasileiras de 
revestimentos cerâmicos no 
primeiro semestre de 2022 
foram de 63,19 milhões 
de metros quadrados, com 
divisas de US$ 281,16 mi-
lhões. O volume ficou pra-
ticamente estabilizado em 
relação aos 63,89 milhões 
de metros quadrados verifi-
cados em igual período de 
2021, mas a receita cresceu 
25,12% ante os US$ 224,7 
milhões do ano passado.
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Por que as projeções do PIB estão sendo revistas para cima?
Crescimento melhora, mas deve perder ritmo ao final do ano e início de 2023

Conversamos com 
quatro economis-
tas sobre as razões 

pelas quais as projeções do 
PIB estão sendo revistas 
para cima. Se no final de 
2021 o mercado projetava 
um crescimento de 0,36% 
do PIB para 2022, a últi-
ma projeção divulgada é de 
um crescimento de 1,98%. 
Essas informações são dos 
boletins Focus divulgados 
pelo Banco Central.

Carlos Pedroso, eco-
nomista-chefe do banco 
MUFG Brasil

Os indicadores mensais 
de atividade divulgados ao 
longo do primeiro semes-
tre surpreenderam positi-
vamente. Enquanto o setor 
industrial ainda enfrenta 
dificuldades com a falta de 
componentes e o crédito 
caro, o setor de serviços, 
que tem o maior peso no 
PIB, foi beneficiado no iní-
cio do ano pelo aumento 
do salário mínimo, o paga-
mento do Auxílio Brasil e a 
melhoria da pandemia com 
a vacinação que permitiu 
aumentar a circulação das 
pessoas, inclusive com as 
empresas voltando ao tra-
balho presencial, mesmo 
que parcialmente. Além dis-
so, o mercado de trabalho 
também mostrou números 
bons de recuperação, dando 
alguma sustentação à renda.

Porém, ao longo dos 
dois primeiros trimestres, a 
atividade começou a sentir 
os efeitos da inflação, cor-
roendo o poder de compra 
da população, e o aumento 
dos juros promovido pelo 
BC que entrou no terreno 
restritivo no 3T21 e 4T21, 
e, devido ao impacto de-
fasado sobre a atividade, 
somente agora começa a 
afetar mais negativamente 
a atividade. Isso vai provo-
car uma desaceleração no 
resultado do PIB, tanto que 
do crescimento de 1% no 
1T22, projetamos cresci-
mento de 0,5% no 2T22.

Os próximos trimestres 
serão mais desafiadores. De 
positivo temos o aumento 

do Auxílio Brasil para R$ 
600, que deve sustentar um 
pouco a demanda e os nú-
meros ainda positivos do 
mercado de trabalho. No 
entanto, o BC continuou 
subindo os juros, e o am-
biente externo tornou-se 
mais negativo com a ex-
pectativa de desaceleração 
global. Assim, trabalhamos 
com crescimento de 0,3% 
no 3T22 e retração de 0,2% 
no 4T22.

Contudo, o bom desem-
penho do 1T22 e 2T22 já 
garantiu um bom cresci-
mento do PIB para o ano 
inteiro de 2022. Nossa pro-
jeção atual é de crescimento 
de 1,7%, mas com viés de 
alta. O PIB do 2T22 será di-
vulgado no início de setem-
bro e nesta oportunidade 
reveremos nossa projeção, 
que pelo cenário descrito 
hoje, pode ficar em torno 
de 2%.

Daniel Xavier, gerente 
do departamento econô-
mico do Banco ABC Bra-
sil

Recentemente, diversos 
indicadores domésticos de 
atividade foram publicados 
aqui no Brasil e, em nos-
sa avaliação, se mostraram 
compatíveis com um de-
sempenho acima do espera-
do da economia no 1T22 – 
especialmente no segmento 
de serviços (PMS) – e um 
sólido carregamento esta-
tístico (+2%) para o PIB 
anual.

Quanto aos dados de co-
mércio (PMC), a despeito 
de terem surpreendido para 
menor em maio, o seu carry 
no 2T22 continuou positivo 
em +1,2% (vendas amplia-
das). Além disso, a expan-
são tem se mostrado mais 
difusa entre as diferentes 
atividades que compõem o 
varejo. É um aspecto digno 
de nota, uma vez que tam-
bém é observado nas ativi-
dades industriais (PIM-PF) 
e de serviços.

Assim, entendemos que 
a despeito de duas quedas 
consecutivas no “PIB men-
sal” (IBC-BR) em abril e 

maio, a tendência geral dos 
dados de atividade no 2T22 
seguiu eminentemente po-
sitiva, indicando expansão 
da ordem de +0,7% do PIB 
total no trimestre – confor-
me medido nas Contas Na-
cionais (IBGE).

Além disso, projetamos 
preliminarmente alta de 
+0,5% na margem para o 
IBC-BR de junho – movi-
mento compatível com di-
ferentes dados antecedentes 
já divulgados. Essa perspec-
tiva, em paralelo com os es-
tímulos fiscais adicionais re-
cém-promulgados, ratifica 
a nossa (nova) projeção de 
+2,2% para o crescimento 
do PIB em 2022. Isso ex-
plica também as maiores 
projeções do FOCUS para 
o PIB do ano.

Para 2023, por outro la-
do, espera-se que o aperto 
nas condições financeiras 
(locais e globais), bem como 
a perda de ímpeto da eco-
nomia mundial contribuam 
para a desaceleração do PIB 
do Brasil para +0,6%.

Luis Otavio Leal, eco-
nomista-chefe do Banco 
Alfa

Podemos dividir a res-
posta em duas partes, mas 
com ambas tendo um fa-
tor em comum: as medidas 
tomadas pelo governo. A 
primeira “leva” de revisões 
para o PIB de 2022 ocor-

reu quando saiu o PIB do 
1T22 muito melhor do que 
o esperado (1% vs 0,50%), 
impulsionado pelo reajuste 
do Auxílio Brasil, do salário 
mínimo e da antecipação 
do 13º dos aposentados e 
pensionistas do INSS. Isso 
levou a dois movimentos 
de alta nas projeções para o 
PIB para o ano. A primeira, 
totalmente estatística, tem 
relação com o fato de que o 
carrego estatístico do 1T22 
para o ano ser praticamente 
total, com essa diferença de 
0,5 p.p. sendo repassada to-
talmente para as projeções 
de 2022.

O segundo motivo é que 
o mercado se deu conta de 
que as medidas do gover-
no estavam efetivamente 
impulsionando o consumo. 
A recuperação da Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC) 
era uma outra evidência, de 
forma a que o 2T22 come-
çou a ser revisado para cima 
devido a liberação dos R$ 
1.000,00 do FGTS. Isso le-
vou a um reforço do movi-
mento vindo da surpresa do 
resultado do 1T22.

A segunda onda de revi-
sões é mais recente e deverá 
continuar, sendo que o mo-
tivo é a PEC dos benefícios. 
Muito se fala sobre o impac-
to fiscal que ela terá, entre-
tanto, mais relevante deverá 
ser o incremento no consu-
mo que ela trará. Os valores 

ao redor de R$ 41 bilhões 
que sairão das contas do 
governo provavelmente se 
refletirão, quase que inte-
gralmente, em aumento no 
consumo. Isso deverá im-
pulsionar o PIB do 3T22. 
Antes desta PEC, esperáva-
mos uma queda de 0,10% 
neste período com relação 
ao 2T22, número que foi 
revisado para uma alta de 
0,2% após a sua aprovação. 
Com isso, a nossa projeção 
para o ano passou de 1,8% 
para 2% e, certamente, esse 
valor pode ser considerado 
piso para as projeções.

Marco Caruso, econo-
mista-chefe do Original

Resumidamente, as proje-
ções sofreram revisões de al-
ta pelo bom desempenho da 
atividade no 1T22, acima do 
esperado pelo mercado. Esse 
cenário pode ser explicado 
em grande parte pelo impul-
so fiscal do governo com ob-
jetivo de sustentar a econo-
mia no curto prazo, através 
de políticas de transferência 
de renda [liberação do FG-
TS, antecipação do 13º do 
INSS, Auxílio Brasil, corte 
de impostos – IPI, ICMS]; e 
continuidade da construção 
de obras públicas*.

Outro ponto de destaque 
é o mercado de trabalho. O 
bom desempenho inicial do 
varejo – apesar de já obser-
varmos certa desaceleração 

nos resultados de maio e 
junho com o peso da Selic 
sobre crédito – e serviços 
impulsionaram a contra-
tação de trabalhadores. A 
população ocupada cresceu 
tanto em vagas informais 
quanto formais (eviden-
ciada também pelos dados 
do Caged), o que contribui 
para uma taxa de desempre-
go que recua de 9,8% para 
9,3% em junho, chegando a 
patamares de 2015. Assim, 
a aceleração da população 
ocupada com a surpresa do 
avanço dos salários reais, 
ainda que marginalmente, 
contribui para uma massa 
salarial maior do que o es-
perado, o que poderia se 
traduzir em maior consu-
mo.

Entretanto, a economia 
deve sentir os efeitos defa-
sados da política monetá-
ria no segundo semestre, o 
que deve se intensificar até 
o 1T23, uma das razões de 
queda para projeções do 
PIB no ano que vem.

*Apesar da construção civil 
ainda transparecer desempenho 
positivo em função da construção 
privada de conjuntos residenciais 
e profissionais (efeitos defasados 
de uma Selic a 2% no início de 
2021), um dos destaques para o 
setor no PIB do 1T22 foram as 
obras públicas.

Coordenação: Jorge Priori

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/ME nº 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Ata de Assembleia Extraordinária Realizada em 13 de novembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 13 de novembro de 2020, 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 Monitor Mercantil/SP nas edições dos dias 04, 05, e 06 de novembro de 2020, respectivamente.  
3. Presença: Compareceram os acionistas representantes de mais de 99% do capital social da 
Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da 
Companhia. 4. Mesa: Presidente: Erik Brunno Augusto; Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De 
Franco. 5. Ordem do Dia: 5.1. Registrar as renúncias de Diretores da Companhia; e 5.2. Deliberar 
sobre a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: 6.1. Foram recebidas 
e registradas as renúncias dos Srs. Erik Brunno Augusto e Fernando Moisés José Pedro aos 
cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Técnico, conforme termos de renúncia 
em anexo. 6.2. Em razão das renúncias registradas acima, foram aprovadas as eleições dos Srs. 
Rodrigo Ferreira da Rocha, brasileiro, casado, publicitário, portador da carteira de identidade nº 
28297852 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.518.308-02, Carolina de Molla Lorenzatto, 
brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 23.862.395-
6, inscrita no CPF/MF sob o nº 253.090.388-33 e Edvaldo Santiago Vieira, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.749.916, expedida pelo SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.886.548-16, todos com endereço comercial na Rua Arquiteto 
Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre B, 8º andar, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, 
cidade e estado de São Paulo, CEP 04711-904, aos cargos de Diretor Presidente, Diretora Vice 
Presidente e Diretor Administrativo e Técnico, respectivamente, da Companhia para o exercício 
de um mandato unificado até 20/09/2022 a partir desta data, conforme Estatuto Social da Companhia. 
Conforme termos de posse em anexo, 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 cargos 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 - Rodrigo Ferreira da Rocha; Diretora Vice-Presidente – Carolina de 
Molla Lorenzatto; Diretor Administrativo e Técnico – Edvaldo Santiago Vieira. 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 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, 13 de novembro de 2020. Erik Brunno 
Augusto - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco - Secretária. JUCESP 532.637/20-3, 
em 15/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Setembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 14:00 horas do dia 16 de Setembro de 2020, na sede da Elual Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na 
Rua Bering, nº 114, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo 
com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram os acionistas 
representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Gustavo 
Rocha Neiva Pereira; e Secretária: Bruna Lazaroff. 5. Ordem do Dia: 5.1. Registrar as renúncias 
de Diretores da Companhia; e 5.2. Deliberar sobre a eleição de novo(s) membro(s) da Diretoria 
da Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foram recebidas e registradas 
as renúncias dos Srs. Jacques Jean Daniel Coudry e Fernando Moisés José Pedro aos cargos de 
Diretores sem Designação Específica, conforme termos de renúncia presentes nesta ata como 
Anexo I. 6.2. Em razão da renúncia registrada acima, foi aprovada a eleição dos Srs. (i) Gustavo 
Rocha Neiva Pereira, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 04.803.991-1,  
expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 011.511.327-48, com endereço comercial na Avenida 
Barão de Tefé, nº 34, 12º andar, Saúde, Rio de Janeiro, CEP: 20.220-460 ao cargo de Diretor sem 
Designação Específica e (ii) Ricardo Clemente, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira 
de identidade nº 18.104.483-7, inscrito no CPF/ ME sob nº 140.067.978-85, com endereço comercial 
na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105,  Ed. EZ Tower -  Torre B, 8º andar, A, São Paulo/SP, 
CEP:04711-904 ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia. Os diretores são 
eleitos para o exercício de um mandato unificado até 17/09/2023 a partir desta data, conforme Estatuto 
Social da Companhia. Conforme termos de posse presente nesta ata como Anexo, os Diretores 
sem Designação Específica, 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) 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 - Gustavo Rocha Neiva Pereira; Diretor sem Designação Específica – Ricardo 
Clemente. 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, 16 de 
Setembro de 2020. Gustavo Rocha Neiva Pereira - Presidente. Bruna Lazaroff - Secretária. JUCESP 
448.353/20-9, em 27/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/ME nº 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Ata de Assembleia Extraordinária Realizada em 24 de setembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 24 de setembro de 2020, 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 Monitor Mercantil/SP nas edições dos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2020, respectivamente.  
3. Presença: Compareceram os acionistas representantes de 99,59351% do capital social da 
Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da 
Companhia. 4. Mesa: Presidente: Erik Brunno Augusto; Secretária: Bruna Lazaroff. 5. Ordem do 
Dia: 5.1. Registrar a renúncia de Diretor da Companhia; e 5.2. Deliberar sobre a eleição de novo(s) 
membro(s) da Diretoria da Companhia; 5.3. Aprovar aumento de capital. 6. Deliberações: 6.1. Foi 
recebida e registrada a renúncia do Sr. Jacques Jean Daniel Coudry do cargo de Diretor Presidente, 
conforme termo de renúncia presente nesta ata como Anexo I. 6.2. Em razão da renúncia registrada 
acima, foi aprovada a eleição Sr. Erik Brunno Augusto, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
OAB/PE sob nº 20.349, inscrito no CPF/ME sob nº 031.334.914-23, com endereço comercial na 
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre B, 
Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904 ao cargo de Diretor Presidente da 
Companhia. O diretor é eleito para o exercício de um mandato unificado até 20/09/2022 a partir desta 
data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termo de posse presente nesta ata como 
Anexo II, 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 - Erik Brunno Augusto; Diretor 
Vice-Presidente – vago; Diretora Administrativa e Técnica – Fernando Moisés João Pedro. 6.3. Ato 
contínuo, os acionistas discutiram sobre a possibilidade de deliberação de novo aumento de capital da 
Companhia, conforme previsto no Edital de Convocação. Feitas as devidas discussões, os acionistas 
deliberam por não aumentar o capital social 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 por todos os presentes e pelos integrantes 
da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São 
Bernardo do Campo, 24 de setembro de 2020. Erik Brunno Augusto - Presidente. Bruna Lazaroff - 
Secretária. JUCESP 436.400/20-0, em 19/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 333.0032964-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

LOCAL, DIA E HORA: Sede da ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 
S.A. (“Companhia”), na Avenida Rio Branco, n° 156, sala 3036, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP 20.040-003, em 29 de abril de 2022, às 11:00 horas. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista 
a presença da acionista única representando a totalidade do capital social 
da Companhia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). MESA: Presidente: André de Oliveira 
Câncio; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA: Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e deliberar 
sobre a destinação do resultado do referido exercício. PUBLICAÇÕES DO 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
E RELATÓRIO DA AUDITORIA: Jornal Monitor Mercantil, em 29 de abril 
de 2022. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da Ordem do Dia, por 
unanimidade, os acionistas decidiram, sem restrições ou ressalvas, aprovar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, com o respectivo parecer 
dos auditores independentes, não havendo resultados a serem distribuídos 
em virtude do prejuízo apurado no exercício. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. ASSINATURAS: 
Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio; e Secretário: Amilcar Bastos 
Falcão. Acionista única: Queiroz Galvão S.A., por André de Oliveira Câncio 
e Amilcar Bastos Falcão. Grant Thornton Auditores Independentes, por 
Marcio Romulo Pereira. Confere com o original lavrado no livro próprio. 
André de Oliveira Câncio - Presidente; Amilcar Bastos Falcão - 
Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004975258 
em 30/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
VIRTUAL CONJUNTA

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do 
Rio de Janeiro nos termos dos estatutos da Entidade e conforme a legislação 
vigente, convoca todos os empregados (as) jornalistas da Empresa EBC – Em-
presa Brasil de Comunicação, para participarem de Assembleia Geral Extra-
ordinária Virtual Conjunta, a realizar-se no dia 18 de agosto de 2022, às 19hs 
30min em primeira convocação com o quórum estatutário e às 20hs00min em 
segunda convocação com qualquer número de presenças, conforme previsto 
no artigo 8º, III e VI da Constituição Federal e conforme os Estatutos da Entida-
de Sindical, de forma virtual pela plataforma Google Meet, com endereço a ser 
divulgado no site do Sindicato, cientes que esta assembléia ocorrerá de forma 
conjunta com os demais empregados Radialistas da EBC dos Estados do Rio 
de Janeiro e do Distrito Federal, representados por seus respectivos sindica-
tos e também dos Jornalistas do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e do 
Distrito Federal, também representados por seus respectivos Sindicatos,  para 
discutir e votar a seguinte pauta: 1) Leitura, discussão e deliberação sobre a 
pauta nacional unificada de reivindicações para o Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) DE 2.022/2.023 a ser apresentada a Empresa Brasil de Comunicação;2) 
Deliberação sobre quais as entidades sindicais que integrarão a negociação 
de renovação do ACT, em aprovada a pauta unificada de reivindicações; 3) 
Aprovação de cláusula referente à Contribuição Assistencial; 4) Autorização 
para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho com a Empresa Brasil de Comu-
nicação, ou, não prosperando a negociação, autorizar que seja suscitado o 
Dissídio Coletivo; 5) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2022

Verginia Dirami Berriel
Diretora de Administração e Finanças do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ)

CARING SENIOR PREVENÇÃO E SAÚDE LTDA 
CNPJ. 30.007.923/0001-36 / NIRE nº. 332.1051410-5 

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS – REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte dois, às 10horas na sede 
social da empresa CARING SENIOR PREVENÇÃO E SAÚDE LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 30.007.923/0001-36, registrada na JUCERJA sob o NIRE 
332.1051410-5, estabelecida na Av. Almirante Barroso, 63 salas 2812 a 2816 – 
parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20031-003, neste ato representada pelos 
seus administradores ROBERTO MARTINS ALBUQUERQUE e MARCOS 
GUTMAN. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação na 
forma do art. 1072 §2º da Lei 10.406/2002, conforme previsto no contrato 
social, face a presença de todos os sócios representando a totalidade do capital 
social, conforme a assinatura ao final do presente instrumento. COMPOSIÇÃO 
DA MESA: Presidente: Roberto Martins Albuquerque, Secretário: Marcos 
Gutman. ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre a redução do capital social 
da sociedade no montante de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil 
reais), em moeda corrente nacional por ser excessivo em relação ao objeto 
da sociedade nos termos do artigo 1082, Inciso II, do Código Civil Brasileiro, 
uma vez que não houve a integralização desse valor no capital social, com a 
consequente alteração da Cláusula Quinta da Primeira Alteração Contratual 
da empresa. (2) Reduzir o valor unitário da quota do capital social de R$ 
50,00 (cinquenta reais) para R$ 1,00 (um real). DELIBERAÇÕES: Após a 
discussão da matéria constante na Ordem do dia, os sócios por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 1) Aprovar a 
redução do Capital Social da Sociedade subscrito no valor de R$ 990.000,00 
(novecentos e noventa mil reais), por ser excessivo em relação ao objeto 
da sociedade, nos termos do art. 1082, Inciso II, do Código Civil Brasileiro, 
mediante o cancelamento de 19.800 (dezenove mil e oitocentas) quotas 
representativas do capital social, com valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) cada uma, passando o capital Social da Sociedade de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas para R$ 10.000,00 
(dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas com valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada uma. 1a) Os sócios em caráter irrevogável e irretratável, 
decidem em conjunto que não haverá devolução do Capital ora reduzido pela 
não integralização mesmo. 1b) Em razão da redução do Capital Social ora 
aprovada, fica alterada a Cláusula Quinta da Primeira Alteração Contratual que 
passa a vigorar com as alterações deliberadas na presente reunião, passando 
o capital social para R$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) 
quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 2) Consignar que as 
deliberações aqui aprovadas na ordem do dia, somente se tornarão eficazes 
após o decurso do prazo de 90 (noventa dias) para oposição dos credores 
quirografários contados da data de publicação da presente ata nos termos do 
art. 1084, § 1º e 2º do Código Civil Brasileiro desde que não haja oposição 
de qualquer credor. ENCERRAMENTO: Terminando os trabalhos, inexistindo 
qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada 
na íntegra por unanimidade e assinada por todos os sócios presentes. 

REIT SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação de Assembleia Geral de Titulares de Certifi-
cados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série, da 2ª Emissão, da Reit 
Securitizadora S.A. (“Securitizadora”). A Reit, nos termos das cláusulas 
10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados 
de Recebíveis Imobiliários de sua 11ª Série, de sua 2ª Emissão (TS,“CRI” 
e “Emissão” respectivamente), firmado junto à Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emis-
são (“Agente Fiduciário”), vem, pelo presente, convocar os titulares de CRI, 
para a Assembleia Geral de Titulares do CRI (“AGT”) a ser realizada, em 
1ª convocação no dia 06/09/22, às 15h, de forma exclusivamente digital, 
através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso dispo-
nibilizado individualmente aos titulares devidamente habilitados nos termos 
deste Edital, conforme autorizado pela Resolução CVM nº 60 de 23/12/2021 
(“RCVM 60”). Assim, é realizada a 1ª convocação da referida AGT, restando 
fixadas as seguintes Ordens do Dia:  (i) Aprovação ou não da Proposta de 
Conciliação Amigável, enviada por meio da Contranotificação encaminhada 
em 22/07/22, pelas Cedentes, ao Agente Fiduciário e à Reit; (ii) Aprovação, 
ou não, de contratação de assessor legal para defesa dos interesses dos 
titulares do CRI para perseguição e possível execução do valor da dívida 
decorrente da Emissão, conforme cotações a serem apresentadas na AGT, 
em virtude do término do prazo da Recompra Compulsória dos Créditos 
Imobiliários, deliberado na reabertura da AGT de 13/07/22; (iii) Aprovação, 
ou não, da alteração na redação das cláusulas 10.3 e 10.4 do TS, para que 
as futuras convocações de AGT passem a ser realizadas também nos ter-
mos do art. 26 da RCVM 60; (iv) Aprovação, ou não da alteração da redação 
das cláusulas 10.11 e 10.12 do TS para autorizar que as matérias ali discri-
minadas passarão a ser aprovadas, em 2ª convocação ou suas reaberturas, 
por Titulares de CRI que representem a maioria dos presentes; (v) Aprovar, 
ou não, que a Reit, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as 
providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive, a formali-
zação de aditamentos aos documentos da Emissão; e (vi) Tomar ciência e 
definir as medidas a serem tomadas quanto aos documentos da operação 
pendentes de celebração em decorrência das repactuações deliberadas 
nas AGTs de 26/04/20 e 07/10/21, conforme lista a ser apresentada pelo 
Agente Fiduciário. As deliberações constantes nos itens (i), (iii) e (iv) da 
Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de titulares 
que representem 2/3 dos CRI em circulação, nos termos das cláusulas 
10.11 e 10.14 do TS e a dos itens (ii), (v) e (vi), os votos de titulares que 
representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI em circulação, con-
forme previsto na cláusula 10.10 do TS. Na forma da RCVM 60, a AGT 
será realizada exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, cujo acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por correio 
eletrônico - ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br - os do-
cumentos que comprovem os poderes de representação dos titulares do 
CRI ou os documentos que comprovem sua condição de titulares dos CRI, 
até o horário da AGT. Serão aceitos como documentos de representação: a) 
participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade 
dos Titulares ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrô-
nica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade 
do titular; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou 
contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento 
societário que comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia di-
gitalizada dos documentos do titular. Os termos que não se encontrem aqui 
expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos docu-
mentos da Emissão. RJ, 15/08/22. Reit Securitizadora S.A.

Fiagros têm captação 
líquida satisfatória até junho

China aposta no controle da inflação este ano

Índices influenciaram o 
mercado nesta semana

A bolsa brasileira te-
ve uma boa sema-
na, com o Ibovespa 

encerrando nesta sexta-fei-
ra com alta de 2,33%, so-
mando 112.270,52 pontos. 
E o ganho da semana foi de 
5,45%, com uma melhora 
nos indicadores econômi-
cos. O mercado se animou 
e os investidores foram às 
compras. Nos EUA, as bol-
sas também operavam em 
alta nesta sexta-feira.

Os dados positivos de 
inflação animaram os in-
vestidores. Na Europa, os 
investidores repercutiram 
também os dados positi-
vos sobre produção indus-
trial na Zona do Euro. As 
considerações são de Cas-
siano Konig, sócio da GT 
Capital Investimentos. Ele 
fez um balanço dos prin-
cipais acontecimentos que 
influenciaram as decisões 
dos investidores. “Na terça-
feira, tivemos a divulgação 
da Ata do Copom deixando 
claro que terminou o ciclo 
de elevação da taxa de juros, 
porém a mensagem foi que 
a taxa de juros deve se man-
ter nestes patamares com 
um período mais longo”, 
citou.

Segundo Konig, outro 
destaque da semana foi 
a divulgação da inflação 
ao consumidor nos EUA 
(CPI) abaixo das estimati-
vas, mostrando um arrefe-
cimento da inflação após 
duas altas consecutivas com 
destaque para os custos de 
energia e combustível. Ele 
explica que a inflação ao 
produtor nos EUA (PPI) 
surpreendeu também com 
um resultado de deflação 
na leitura. Assim como es-
tes dois últimos dados nos 
EUA, diminui a apetite pa-

ra uma elevação de 75 bps 
para a próxima reunião 
do Fed, banco central dos 
EUA, que era algo que o 
mercado vinha cogitando.

Contexto nacional

Aqui no Brasil tivemos al-
guns destaques na bolsa no 
positivo. Konit cita que no 
setor bancário, as ações do 
Banco do Brasil com 15% 
(BBAS3), no setor de com-
modities as ações da Petro-
bras com 10,50% (Petr4/Pe-
tr3) e o setor de aviação com 
AZUL com 22% (AZUL4), 
alta motivada pela divulga-
ção do aumento da demanda 
pelos voos da companhia. 
Petrobras sobe influenciada 
pelo fluxo de investidores es-
trangeiros na ação, que está 
com preço atrativo.

“O resultado dos bancos 
cresceu na média mais de 
20% neste trimestre, a car-
teira de crédito cresceu e os 
spread também. Vimos uma 
melhora no ROA, o que le-
vou o preço dos ativos a um 
desconto ainda maior com-
parado com a média histó-
rica que os bancos vinham 
sendo negociados na bol-
sa”, detalha.

O analista acrescenta 
que nas commodities, hou-
ve uma recuperação do se-
tor dada uma melhora dos 
dados vindos dos EUA. 
A Petrobras anunciou um 
grande pagamento de di-
videndos, levando a uma 
corrida pela compra das 
ações. Isso impulsionou as 
ações. O setor de avião teve 
uma melhora no volume de 
passageiros, e os papeis das 
companhias do setor estão 
muito atrasados, levando os 
investidores a buscar papeis 
mais descontados.

Esses fundos entraram em operação em agosto de 2021

A captação líquida 
dos Fiagros (Fun-
dos de Investi-

mento em Cadeias Agroin-
dustriais) – categoria de 
investimento lançada no 
ano passado - somou R$ 
1,01 bilhão nos primeiros 
seis meses deste ano. So-
mente em junho, eles apre-
sentaram R$ 431,2 milhões 
em saldo líquido positivo, 
um aumento de 242,4% em 
relação a maio (R$ 125,9 
milhões). Os rendimentos 
recebidos pelo Fiagro, obti-
dos com venda ou locação 
de imóveis rurais, são distri-
buídos periodicamente aos 
seus cotistas.

“O Fiagro é uma junção 
dos recursos de vários in-
vestidores para a aplicação 
em ativos de investimentos 
do agronegócio, sejam eles 
de natureza imobiliária ru-
ral ou de atividades relacio-
nadas a produção do setor. 
Cabendo ao administrador 
do fundo realizar a captação 
de recursos com os investi-

dores por meio da venda de 
cotas”, de acordo com in-
formações da B3.

Para efeito de compa-
ração, estes fundos, que 
entraram em operação em 
agosto de 2021, registraram 
entrada líquida de R$ 500,5 
milhões no ano passado. Os 
dados foram divulgados pe-
la Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 
(Anbima).

A classe registrou um pa-
trimônio líquido de R$ 4,7 
bilhões e totalizou 63 mil 
cotistas em junho de 2022. 
A expectativa é que esses 
números cresçam ainda 
mais, sobretudo, neste mo-
mento em que o ciclo de 
alta dos juros está próximo 
do fim.

Crescimento

“Os Fiagros têm tido 
desempenho bastante po-
sitivo no curto período que 
existem no mercado. Eles 

abriram as portas para mui-
tos brasileiros começarem 
a investir no agronegócio. 
A receptividade também é 
boa, principalmente para 
aqueles atrelados aos fun-
dos imobiliários, que são a 
maioria mercado brasilei-
ro no momento”, afirmou 
Márcio Verri, membro do 
Fórum de Gestão de Fun-
dos Estruturados.

A captação dos Fiagros 
que investem no segmen-
to imobiliário totalizou R$ 
888,3 milhões nos primei-
ros seis meses do ano. A 
modalidade FIDC (atrela-
da a direitos creditórios da 
agroindústria) somou R$ 
126 milhões. Por enquan-
to, há somente um Fiagro 
de FIP (que investem em 
empresas agrícolas, por 
exemplo) com patrimô-
nio líquido de R$ 26,4 mi-
lhões, que entrou em ope-
ração em junho de 2022 e 
ainda não tem informação 
das entradas e saídas de re-
cursos.

“Com a consolidação do 
produto no mercado, a ten-
dência é aumentar cada vez 
mais a procura por Fiagros 
de todas as modalidades”, 
acredita/ Verri.

O Fiagro listado consi-
dera as seguintes catego-
rias: Direitos Creditórios 
(Fiagro-FIDC) -Fundos 
de investimento voltados 
para a agroindústria que 
apliquem em direitos cre-
ditórios, constituído nos 
termos da Instrução CVM 
356.  Imobiliários (Fiagro-
FII) - Fundos com ativos 
imobiliários, constituídos 
nos termos da Instrução 
CVM 472. (link: http://
conteudo.cvm.g ov.br/
leg is lacao/instr ucoes/
inst472.html);

Participações (Fiagro-
FIP) - Fundos de investi-
mento em participações em 
sociedade, constituídos nos 
termos da Instrução CVM 
578. link: http://conteudo.
cvm.gov.br/legislacao/ins-
trucoes/inst578.html)

A China acredita que 
deve alcançar sua 
meta de controle 

de inflação deste ano, pois 
o país tem várias condi-
ções favoráveis para man-
ter a estabilidade geral dos 
preços, segundo o banco 
central. Espera-se que os 
aumentos dos preços des-
te ano permaneçam den-
tro de uma faixa razoável, 
atingindo a meta de um 

aumento médio anual do 
índice de preços ao con-
sumidor (IPC) de cerca 
de 3%, estimou o Banco 
Popular da China (BPC), 
em seu último relatório 
trimestral de política mo-
netária nesta semana.

Em termos de funda-
mentos econômicos, a Chi-
na tem condições favorá-
veis para manter os preços 
geralmente estáveis, disse o 

BPC, citando a política mo-
netária estável do país, a alta 
taxa de autossuficiência dos 
alimentos, a baixa vincula-
ção dos preços domésticos 
de carvão e energia limpa 
com os mercados interna-
cionais, assim como a ope-
ração eficiente das cadeias 
industriais e de suprimen-
tos.

O banco central tam-
bém alertou para a pressão 

estrutural da inflação, ob-
servando que o crescimen-
to do IPC pode superar 
3% em poucos meses. 

O IPC da China subiu 
2,7% em relação ao ano 
anterior em julho. O rela-
tório reiterou que o ban-
co central manterá a uma 
abordagem prudente em 
sua política monetária, 
evitando uma “inunda-
ção” de estímulos.
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HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/MF nº 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de janeiro de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 21 de janeiro de 2020, na sede do Hospital Santa Helena 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Vaz, 
nº 59, CEP 09015-410. 2. Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 10, 11 e14 de janeiro de 2020 
e no Jornal Monitor Mercantil dos dias 10, 13 e 14 de janeiro de 2020. 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: 
Jacques Jean Daniel Coudry; e Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia: 
5.1. Registrar a renúncia de Diretor da Companhia; e 5.2. Deliberar sobre a eleição de nova Diretora 
da Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foi recebida e registrada a renúncia 
do Sr. Heraldo Jesus Marques da Silva do cargo de Diretor Vice-Presidente, conforme termo de 
renúncia presente nesta ata como Anexo I. 6.2. Em razão da renúncia registrada acima, foi aprovada 
a eleição da Sra. Tatiana Fiscina de Santana, brasileira, divorciada, médica, portadora da carteira de 
identidade nº 34.569.514-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 670.856.605-20, 
residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Azevedo 
Macedo nº 132, Vila Mariana, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04013-060, ao cargo de Diretora 
Vice-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 presente nesta ata 
como Anexo II, a Diretora, ora eleita, declara: (i) não estar impedida por lei especial, ou condenada 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. Diretora Vice-Presidente – Tatiana Fiscina de Santana. 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. Santo André, 21 de janeiro de 2020. Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. Fernanda 
Moreira Sampaio De Franco - Secretária. JUCESP 90.088/20-7, em 12/02/2020. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/ME nº 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Novembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 08:00 horas do dia 30 de Novembro de 2020, 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 Monitor Mercantil 
de São Paulo dos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2020. 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: Erik Brunno Augusto; 
e Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberar sobre a reeleição 
de Diretores da Companhia; 5.2. Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de setembro de 2020 e a consequente alteração do 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;5.3. Deliberar sobre novo aumento do capital social 
da Companhia; e 5.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações tomadas por 
unanimidade: 6.1. Em razão do término do mandato dos diretores da Companhia, foi aprovada a 
reeleição dos diretores Erik Brunno Augusto, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob nº 
20.349, inscrito no CPF/MF sob nº 031.334.914-23 e Letícia Leite Fernandes Augusto Rosas, brasileira, 
casada, Farmacêutica-bioquímica, portadora da carteira de identidade nº 23.550.838-X, expedida pela 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 181.926.758-07, ambos com endereço comercial na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre B, 8º andar, 
Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904 aos cargos de Diretor Presidente e 
Diretora Vice Presidente da Companhia. Os diretores são eleitos para o exercício de um mandato de 2 
(dois) anos a partir desta data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termos de posse em 
anexo, 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 
cargos 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 - Erik 
Brunno AugustoDiretora Vice-Presidente – Letícia Leite Fernandes Augusto Rosas. 6.3. Os acionistas 
presentes homologaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada de 24 de setembro de 2020 e cujo Aviso aos Acionistas foi 
publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Monitor Mercantil SP em 20/10/2020, 
sendo o referido aumento no valor de R$ 6.930.000,00 (seis milhões, novecentos e trinta mil reais), 
passando o capital social de R$ 30.178.878,81 (trinta milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e oito reais e oitenta e um centavos) para R$ 37.108.878,81 (trinta e sete milhões, cento e oito 
mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), com a emissão de 7.028.806 (sete 
milhões, vinte e oito mil, oitocentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
pelo preço de emissão de R$ 0,985942648399986 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da 
Lei 6.404/76, homologando ainda a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social 37.108.878,81 (trinta e sete milhões, cento e 
oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) dividido em 33.431.487 (trinta e três 
milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal.” 6.3.1. Em decorrência da homologação acima, as ações emitidas em função do 
aumento de capital foram subscritas e integralizadas pela acionista ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S.A., com sede na Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob nº 
29.435.005/0001-29 (“ESHO”), mediante capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital 
(AFAC), detido pela acionista ESHO contra a Companhia, conforme Boletim de Subscrição, presente 
nesta ata como anexo, que fica arquivado na Sede da Companhia. As novas ações terão as mesmas 
características e vantagens das ações ordinárias atualmente existentes, conforme artigo Quinto 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. 6.4. Foi 
aprovada a pretensão para um novo aumento do capital social da Companhia no valor total de R$ 
1.540.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil reais), que futuramente passará de R$ 
37.108.878,81 (trinta e sete milhões, cento e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um 
centavos) para R$ 38.648.878,81 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e oito reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão de 2.354.481 (duas milhões, trezentas 
e cinquenta e quatro mil, quatrocentas e oitenta e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,654071984593446 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 
170 da Lei 6.404/76, sendo que, o aumento do capital social, somente será efetivado após decorrido o 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do Aviso aos Acionistas, ocasião em que, será realizada 
uma nova Assembleia Geral para efetivar o aumento do capital social, com a consequente alteração do 
artigo quinto do Estatuto Social. As ações emitidas em função do futuro aumento do capital serão 
subscritas e integralizadas pela acionista ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., 
com sede na Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
20.220-460, cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob nº 29.435.005/0001-29 
(“ESHO”), mediante capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), detido pela 
acionista ESHO contra a Companhia. As novas ações terão as mesmas características e vantagens das 
ações ordinárias atualmente existentes, conforme artigo Quinto 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. 6.4.1. Os acionistas minoritários da Companhia 
têm assegurado o seu direito de preferência à subscrição de ações, na proporção de suas respectivas 
participações no capital social da Companhia, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação de 
Aviso aos Acionistas nos jornais de publicação da Companhia, quais sejam: Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro e Monitor Mercantil de São Paulo. Os acionistas que se manifestarem pela subscrição 
das novas ações deverão, neste prazo, formalizar o seu interesse mediante comunicação por escrito à 
administração da Companhia, ocasião em que se formalizará a subscrição das ações, pagando no ato 
da subscrição o preço unitário de emissão no valor de R$ 0,654071984593446. 6.4.2. Decorrido o prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da publicação do Aviso aos Acionistas, será realizada uma nova Assembleia 
Geral para efetivar o aumento do capital social deliberado no item 6.4 acima. 6.4.3. A pretensão quanto 
ao aumento do capital deliberado no item 6.4. não será efetivado de imediato, somente ocorrerá após a 
realização de nova assembleia geral, que dentre outros assuntos, efetivará o aumento de capital social 
de R$ 37.108.878,81 (trinta e sete milhões, cento e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e 
um centavos) para R$ 38.648.878,81 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos 
e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) e alteração do artigo quinto do Estatuto Social. 6.5. Por 
fim, os acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social que fica arquivado na sede da 
Companhia, presente nesta ata como anexo. 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, 
30 de novembro de 2020. Erik Brunno Augusto - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco 
- Secretária. JUCESP 131.859/21-3, em 17/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/ME nº 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Setembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 24 de Setembro de 2020, 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 Monitor Mercantil 
de São Paulo dos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2020. 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: Erik Brunno 
Augusto; e Secretária: Bruna Lazaroff. 5. Ordem do Dia: 5.1. Registrar a renúncia de Diretor da 
Companhia; 5.2. Deliberar sobre a eleição de novo(s) membro(s) da Diretoria da Companhia; 5.3. 
Homologar aumento de capital aprovado na AGOE de 25 de junho de 2020; 5.4. Aprovar novo aumento 
de capital; e 5.5. Consolidação do Estatuto Social. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. 
Foi recebida e registrada a renúncia do Sr. Jacques Jean Daniel Coudry do cargo de Diretor Presidente, 
conforme termo de renúncia presente nesta ata como Anexo I. 6.2. Em razão da renúncia registrada 
acima, foi aprovada a eleição Sr. Erik Brunno Augusto, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/
PE sob nº 20.349, inscrito no CPF/ME sob nº 031.334.914-23, com endereço comercial na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre B, 
Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904 ao cargo de Diretor Presidente da 
Companhia. O diretor é eleito para o exercício de um mandato unificado até 31/10/2020 a partir desta 
data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termo de posse presente nesta ata como 
Anexo II, o Diretor Presidente, 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 - Erik Brunno 
Augusto; Diretora Vice-Presidente – Letícia Leite Fernandes Augusto Rosas. 6.3. Os acionistas 
presentes homologaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, aprovado na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada de 25 de junho de 2020, cuja ata encontra-se 
arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 347.667/20-4 em 31/08/2020 e cujo Aviso 
aos Acionistas foi publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Monitor Mercantil 
SP em 07/07/2020, sendo o referido aumento no valor no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais), passando o capital social de R$ 29.178.878,81 (vinte e nove milhões, cento e setenta e oito mil, 
oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) para R$ 30.178.878,81 (trinta milhões, cento 
e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), com a emissão de 
1.058.439 (um milhão, cinquenta e oito mil, quatrocentas e trinta e nove) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,9447873359 por ação, na forma do 
§1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76, homologando ainda a consequente alteração do caput do 
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social é 30.178.878,81 
(trinta milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) 
dividido em 26.402.681 (vinte e seis milhões, quatrocentas e duas mil e seiscentos e oitenta e uma) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.3.1. Em decorrência da homologação acima, as 
ações emitidas em função do aumento de capital foram subscritas e integralizadas pela acionista 
ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., com sede na Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º 
ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, cidade e estado do Rio de Janeiro, 
inscrita no CNPJ/ME sob nº 29.435.005/0001-29 (“ESHO”), mediante capitalização de adiantamento 
para futuro aumento de capital (AFAC), detido pela acionista ESHO contra a Companhia, conforme 
Boletim de Subscrição, presente nesta ata como Anexo III, que fica arquivado na Sede da Companhia. 
As novas ações terão as mesmas características e vantagens das ações ordinárias atualmente 
existentes, conforme artigo Quinto 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. 6.4. Foi aprovada a pretensão para um o aumento do capital social da 
Companhia no valor total de R$ 6.930.000,00 (seis milhões, novecentos e trinta mil reais), que 
futuramente passará de R$ 30.178.878,81 (trinta milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e oito reais e oitenta e um centavos) para R$ 37.108.878,81 (trinta e sete milhões, cento e oito 
mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão de 7.028.806 (sete 
milhões, vinte e oito mil, oitocentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
pelo preço de emissão de R$ 0,985942648399986 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da 
Lei 6.404/76, sendo que, o aumento do capital social, somente será efetivado após decorrido o prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da publicação do Aviso aos Acionistas, ocasião em que, será realizada uma 
nova Assembleia Geral para efetivar o aumento do capital social, com a consequente alteração do 
artigo quinto do Estatuto Social. As ações emitidas em função do futuro aumento do capital ora 
aprovado serão subscritas e integralizadas pela acionista ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S.A., com sede na Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob nº 
29.435.005/0001-29 (“ESHO”), mediante capitalização de adiantamento para futuro aumento de 
capital (AFAC), detido pela acionista ESHO contra a Companhia. As novas ações terão as mesmas 
características e vantagens das ações ordinárias atualmente existentes, conforme artigo Quinto 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. 6.4.1. Os 
acionistas minoritários da Companhia têm assegurado o seu direito de preferência à subscrição de 
ações, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da publicação de Aviso aos Acionistas nos jornais de publicação da Companhia, 
quais sejam: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil de São Paulo. Os acionistas 
que se manifestarem pela subscrição das novas ações deverão, neste prazo, formalizar o seu interesse 
mediante comunicação por escrito à administração da Companhia, ocasião em que se formalizará a 
subscrição das ações, pagando no ato da subscrição o preço unitário de emissão no valor de 
R$ 0,985942648399986. 6.4.2. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do Aviso 
aos Acionistas, será realizada uma nova Assembleia Geral para efetivar o aumento do capital social 
deliberado no item 6.4 acima. 6.4.3. A pretensão quanto ao aumento do capital deliberado no item 6.4. 
não será efetivado de imediato, somente ocorrerá após a realização de nova assembleia geral, que 
dentre outros assuntos, efetivará o aumento de capital social de R$ 30.178.878,81 (trinta milhões, 
cento e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) para R$ 
37.108.878,81 (trinta e sete milhões, cento e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um 
centavos) e alteração do artigo quinto do Estatuto Social. 6.5. Por fim, os acionistas aprovaram a 
consolidação do Estatuto Social que fica arquivado na sede da Companhia, presente nesta ata como 
Anexo IV. 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, 24 de setembro de 
2020. Erik Brunno Augusto - Presidente. Bruna Lazaroff - Secretária. JUCESP 131.858/21-0, em 
17/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/MF nº 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 25 de Junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 25 de Junho de 2020, 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. Aviso aos Acionistas: Publicação de Aviso aos Acionistas no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil de São Paulo nas edições dos dias 12, 13 e 14 
de março de 2020, respectivamente, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76.  
3. Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital de Convocação publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil de São Paulo dos dias 16, 17 e 
18 de junho de 2020. 4. Publicação: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
da Companhia relativos ao período do exercício social encerrado em 31/12/2019 foram publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil de São Paulo, nas edições 
do dia 31/03/2020. 5. 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. 6. Mesa: Presidente: Jacques Jean Daniel Coudry; e Secretária: Fernanda 
Moreira Sampaio De Franco. 7. Ordem do Dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019; 7.2. Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 7.3. Fixar o montante global de remuneração 
dos diretores da Companhia para o exercício de 2020; 7.4. Aprovar a destituição de Diretora da 
Companhia; e 7.5. Deliberar sobre a eleição de nova Diretora da Companhia. (ii) Em Assembleia 
Geral Extraordinária: 7.6. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia. 8. 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 Monitor Mercantil de São Paulo, nas edições do dia 31/03/2020, o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2019. Passando às deliberações das matérias constantes na ordem do dia da Assembleia Geral 
Ordinária: 8.1. 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 2019.  
8.2. Foi aprovada a proposta de contabilização do prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2019 no valor de R$ 25.847.792,96 (vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, 
setecentos e noventa e dois reais, e noventa e seis centavos), da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2019 (R$)
Prejuízo Líquido do Exercício encerrado em 31.12.2019 (25.847.792,96)
Absorção do Prejuízo do Exercício pela Reserva de Lucros 14.736.081,72
Absorção do Prejuízo do Exercício pela Reserva Legal 867.876,98
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31.12.2019 (10.243.834,26)
8.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração pela Companhia no exercício social a 
ser encerrado em 31 de dezembro de 2020. 8.4. Foi aprovada a destituição da Sra. Tatiana Fiscina 
de Santana ao cargo de Diretora Vice-Presidente da Companhia. 8.5. Em razão da destituição 
acima, foi aprovada a eleição da Sra. Letícia Leite Fernandes Augusto Rosas, brasileira, casada, 
Farmacêutica-bioquímica, portadora da carteira de identidade nº 23.550.838-X, expedida pela 
SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 181.926.758-07, residente e domiciliada na cidade e estado 
de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre 
B, 8º andar, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, na cidade e estado de São Paulo,  
CEP 04711-904, ao cargo de Diretora Vice-Presidente da Companhia para o exercício de um 
mandato unificado até 31/10/2020 a partir desta data, conforme Estatuto Social da Companhia. Os 
acionistas ratificam todos os atos de administração tomados pela diretora da Companhia ora eleita 
desde a data de 1º de março de 2020. Conforme termo de posse presente nesta ata como Anexo I, a 
Diretora Vice-Presidente, ora eleita, declara: (i) não estar impedida por lei especial, ou condenada 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. 8.5.1. 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. Diretora Vice-Presidente – Letícia Leite Fernandes Augusto Rosas. Em continuidade, no 
tocante às matérias da Assembleia Geral Extraordinária: 8.6. Foi aprovado o aumento do capital 
social da Companhia no valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passando o mesmo de 
R$ 29.178.878,81 (vinte e nove milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e 
oitenta e um centavos) para R$ 30.178.878,81 (trinta milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e oito reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão de 1.058.439 (um milhão, cinquenta 
e oito mil, quatrocentas e trinta e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo 
preço de emissão de R$ 0,9447873359 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76. 
As ações emitidas em função do aumento do capital ora aprovado serão subscritas e integralizadas 
pela acionista ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., com sede na Avenida Barão de 
Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, cidade e estado do 
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.435.005/0001-29 (“ESHO”), mediante capitalização de 
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), detido pela acionista ESHO contra a Companhia. 
As novas ações terão as mesmas características e vantagens das ações ordinárias atualmente 
existentes, conforme artigo Quinto 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. 8.6.1. Os acionistas minoritários da Companhia têm assegurado o seu direito 
de preferência à subscrição de ações, na proporção de suas respectivas participações no capital social 
da Companhia, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação de Aviso aos Acionistas nos jornais de 
publicação da Companhia, quais sejam: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil 
de São Paulo. Os acionistas que se manifestarem pela subscrição das novas ações deverão, neste 
prazo, formalizar o seu interesse mediante comunicação por escrito à administração da Companhia, 
ocasião em que se formalizará a subscrição das ações, pagando no ato da subscrição o preço unitário 
de emissão no valor de R$ 0,9447873359. 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 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, 25 
de junho de 2020. Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco 
- Secretária. JUCESP 347.677/20-4, em 31/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - 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 23 de Janeiro de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 23 de Janeiro de 2020, 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 Monitor Mercantil, nas edições dos dias 15, 16 e 17/01/2020. 3. Presença: Compareceram os 
acionistas representantes de 99,59351% do capital social da Companhia, conforme se verifica das 
assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Jacques 
Jean Daniel Coudry; Secretária: Bruna Lazaroff. 5. Ordem do Dia: (i) Registrar a renúncia de Diretor 
da Companhia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foi recebida e registrada a renúncia 
do Sr. Heraldo Jesus Marques da Silva do cargo de Diretor Vice-Presidente, conforme termo de 
renúncia presente nesta ata como Anexo I. 6.1.1. 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 – Vago; Diretora Administrativa 
e Técnica – Tatiana Fiscina de Santana. 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, 23 de janeiro de 2020. Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. Bruna Lazaroff - 
Secretária. JUCESP 94.758/20-7, em 17/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF nº 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 25 de junho de 2020, 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.  Aviso aos Acionistas: Publicação de Aviso aos Acionistas 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil nas edições dos dias 12, 13 e 
14 de março de 2020, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 3. Convocação: 
Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital de Convocação publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil/SP nas edições dos dias 16, 17 e 18 de junho de 
2020, respectivamente. 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 2019 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 2020. 5. Presença: Compareceram 
os acionistas representantes de 99,59351% do capital social da Companhia, contadora da Companhia, 
Sra. Maria Lúcia Guilherme de Brito – CRC/RJ 088050/O-S-SP; representante da Grant Thorton 
Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia, Sra. Ana Cristina Linhares Aerosa 
– CRC/RJ 081.409/O-3. 6. Mesa: Presidente: Jacques Jean Daniel Coudry; Secretária: Fernanda 
Moreira Sampaio De Franco. 7. Ordem do Dia: 7.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 7.2. Deliberar sobre a proposta 
da administração para contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019; 7.3. Fixar o montante global de remuneração dos diretores da Companhia 
para o exercício de 2020; 7.4. Aprovar a destituição de Diretora da Companhia; e 7.5. Deliberar 
sobre a eleição de novo Diretor da Companhia. 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 Monitor Mercantil/SP nas edições do dia 27 de março de 2020, 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 2019. 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 2019. 8.2. Foi aprovada a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no valor de R$ 20.193.527,31, da seguinte 
forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2019 (R$)
Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2019 20.193.527,31
Constituição de Reserva Legal (1.009.676,37)
Constituição de Reserva Estatutária (1.009.676,37)
Constituição de Reserva de Lucros (16.811.111,48)
Distribuição de Dividendos (1.363.063,09)
8.2.1. As acionistas aprovaram o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios no montante de 
R$ 1.363.063,09, equivalente a R$ 0,13905204 por ação ordinária cujo pagamento será quitado até o 
final do presente exercício social, nos termos do art. 205, §3º da Lei nº 6.404/76. 8.3. Foi aprovado que 
os diretores não receberão remuneração pela Companhia no exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 2020. 8.4. Foi aprovada a destituição da Sra. Tatiana Fiscina de Santana ao cargo 
de Diretora Administrativa e Técnica da Companhia. 8.5. Em razão da destituição acima foi aprovada 
a eleição para o cargo de Diretor Administrativo e Técnico da Companhia, o Sr. Fernando Moisés 
José Pedro, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 99166 CRM/SP, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 023.958.719-74, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre B, Empreendimento EZ 
Towers, Vila São Francisco, cidade e estado de São Paulo, CEP 04711-904. O diretor é eleito para o 
exercício de um mandato unificado até 20/09/2022 a partir desta data, conforme Estatuto Social da 
Companhia. Os acionistas ratificam neste ato todos os atos de administração tomados pelo diretor da 
Companhia ora eleito desde a data de 1º de março de 2020. Conforme termo de posse presente nesta 
ata como Anexo I, 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. 8.5.1. 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 – Vago; Diretor Administrativo e Técnico – Fernando Moisés João 
Pedro. 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, 25 de junho de 2020. 
Jacques Jean Daniel Coudry - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco - Secretária. 
JUCESP 345.121/20-0, em 27/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12 - NIRE 35300319711

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Às 14:00 horas do dia 30 de Junho de 2020, na sede da Elual Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Rua Bering, 
nº 114, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Publicação: O Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil/SP, na edição do dia 
31/03/2020. 4. Presença: Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social 
subscrito da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Jacques Jean Daniel Coudry; e Secretária: Fernanda 
Moreira Sampaio De Franco. 6. Ordem do Dia: Em 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 2019; 
6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.3. Fixar o montante global de remuneração dos Diretores 
da Companhia para o exercício de 2020. 6.4. Aprovar a destituição de Diretora da Companhia; 6.5. 
Deliberar sobre a eleição de novo Diretor da Companhia; Em Assembleia Geral Extraordinária: 
6.6. Deliberar acerca do aumento do capital social da Companhia; 6.7. Deliberar sobre a alteração 
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e 6.8. 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 Monitor Mercantil/SP, na edição do dia 31/03/2020, o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2019. Passando à ordem do dia, os acionistas deliberaram em 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 2019. 7.2. Foi 
aprovada a proposta da Administração para contabilização do prejuízo apurado do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019 no valor de R$ 12.391.703,66 (doze milhões, trezentos e noventa e um 
mil, setecentos e três reais e sessenta e seis centavos), a ser distribuído da seguinte forma:

Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2019
Prejuízo Líquido do Exercício encerrado em 31.12.2019 (12.391.703,66)
Absorção do Prejuízo do Exercício pela Reserva de Lucros 12.391.703,66
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31.12.2019 -
7.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração no exercício social a ser encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. 7.4. Foi aprovada a destituição da Sra. Tatiana Fiscina de Santana ao 
cargo de Diretora sem Designação Específica da Companhia. 7.5. Em razão da destituição acima, 
foi aprovada a eleição do Sr. Fernando Moisés José Pedro, brasileiro, casado, médico, portador 
da carteira de identidade nº 99166 CRM/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.958.719-74, residente 
e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo 
Redig de Campos, nº 105, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, cidade e estado 
de São Paulo, CEP 04711-904, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia 
para o exercício de um mandato unificado até 23/09/2022 a partir desta data, conforme Estatuto 
Social da Companhia. Os acionistas ratificam todos os atos de administração tomados pelo diretor da 
Companhia ora eleito desde a data de 1º de março de 2020. Conforme termo de posse presente nesta 
ata como Anexo I, 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. 7.5.1. 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 – Fernando Moisés José Pedro. 
Em continuidade, com relação às matérias de (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 7.6. Foi 
aprovado o aumento de capital da Companhia atualmente 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) 
para R$ 61.571.581,47 (sessenta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e 
um reais e quarenta sete centavos), um aumento, portanto, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), realizado 
mediante a emissão de 866 (oitocentas e sessenta e seis) novas ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 13,8559959176307 por ação, na forma do §1º, inciso 
II, do art. 170 da Lei 6.404/76. As ações emitidas em função do aumento do capital ora aprovado serão 
subscritas e integralizadas pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com 
sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 6° ao 21º andar, 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 capitalização de adiantamento para futuro aumento 
de capital (AFAC), detido pela acionista AMIL contra a Companhia. 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. 7.6.1. Dispensada a 
fixação de prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição das ações emitidas, tendo 
em vista a presença de acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, as 866 
(oitocentas e sessenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, foram 
totalmente subscritas e integralizadas pela acionista AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 
S.A., nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata como Anexo II, com a expressa 
anuência da acionista ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., que renunciou ao 
seu direito de preferência. 7.7. Em decorrência da deliberação acima, foi aprovada a alteração do 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social é 
R$ 61.571.581,47 (sessenta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e um 
reais e quarenta sete centavos) dividido em 9.243.538 (nove milhões, duzentas e quarenta e três, 
quinhentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 7.8. 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 Junho de 2020. Jacques Jean Daniel 
Coudry - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco - Secretária. JUCESP 355.953/20-1, 
em 02/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Resolução lança medidas de estímulo aos 
campos de petróleo e gás na área do pós-sal

As maiores reservas 
de petróleo do Bra-
sil e de outros paí-

ses ficam em profundidades 
que vão de 2000 a 3000 m. 
Essa camada é denominada 
de camada pós-sal porque 
logo abaixo dela pode ser 
encontrada uma camada 
geológica formada por sal 
com profundidade de 3 000 
a 5 000 m. Alguns analistas 
afirmam que a produção de 
campos maduros –do pós-
sal na Bacia de Campos-- 
caiu em torno de 30% nos 
últimos cinco anos.

Foi aprovada pela Presi-
dência da República, nesta 
sexta-feira (12), Resolução 
(nº 05, de 23 de junho de 
2022, do Conselho Nacio-
nal de Política Energética 
(CNPE), que dispõe so-

bre medidas de estímulo 
aos campos de petróleo e 
gás na área do pós-sal que 
vêm apresentando declínio 
constante, em linha com os 
objetivos do Programa de 
Revitalização e Incentivo à 
Produção de Campos Marí-
timos (Promar). 

As medidas decorrem 
de consultas e audiências 
públicas realizadas no âm-
bito do Promar, instituído 
pela Resolução CNPE nº 
10/2020. O Promar busca 
propostas de revitalização 
dos campos maduros de 
petróleo e gás natural, pre-
venindo a desativação, e 
cria condições de aprovei-
tamento de reservas consi-
deradas de economicidade 
marginal, que podem deixar 
de ser desenvolvidos.

A resolução contém di-
retrizes para a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis (ANP) e contempla a 
possibilidade de redução 
de royalties para o mínimo 
legal. Além disso, prevê a 
desburocratização de pro-
cedimentos e processos da 
ANP e o estabelecimento 
de regras específicas para a 
prorrogação contratual de 
campos de economicidade 
marginal.

O objetivo é prevenir a 
desativação prematura de 
campos, criando condições 
para o aproveitamento ra-
cional das reservas existen-
tes, o aumento do fator de 
recuperação, bem como o 
estímulo da produção de 
blocos com acumulações 

marginais de petróleo e 
gás natural, trazendo maio-
res benefícios ao longo do 
tempo, não só com a arre-
cadação de royalties, mas 
também de geração de ren-
da e empregos, diretos e in-
diretos.

A decisão do CNPE re-
comenda ainda o alívio da 
carga regulatória com oti-
mização das exigências do-
cumentais, postergação da 
declaração de comercialida-
de e simplificação de proce-
dimentos operacionais de 
medição da produção, vi-
sando estimular a moderni-
zação, a desburocratização, 
a simplificação e a agilidade 
regulatória, medidas que 
devem aumentar ainda mais 
a atratividade dos investi-
mentos para o País.
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CONCESSÃO DE LICENÇA
Ciclus Ambiental do Brasil S/A – CNPJ 10.319.900/0008-26 torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e 
Simplificação – SMDEIS, através do processo nº 26/510.336/2017, a Licença 
Municipal Prévia LMP nº 001393/2022, com validade de 48 meses para o 
desenvolvimento de projeto para implantação de estação de transferência de 
resíduos sólidos urbanos – ETR, na Avenida das Missões nº 250 Cordovil/RJ.

CONCESSÃOO DE LICENÇA
ST01 PRAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A 
– CNPJ 27.053.299/0001-07, torna público que recebeu da SM-
DEIS - SUBCLA, através do processo n 0 14/200.425/2012, a Li-
cença Municipal de Instalação nº 2195/2022, com prazo de 48 me-
ses, até 04/08/2026 para Construção de Grupamento Residencial 
Multifamiliar, a Estr. do Pontal, nº 8.088, Recreio dos Bandeirantes.

LINHAS DE TAUBATÉ  
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME Nº 14.395.590/0001-03
NIRE 33.3.0030359-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 de julho de 2022, às 14:45 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de 
Taubaté Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na cidade 
do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 
sala 701, Centro, CEP: 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica 
dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4° do Artigo 124, da Lei 
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
em decorrência da presença da acionista Energisa Transmissão de Energia 
S.A., titular de ações representando a integralidade das ações de emissão 
da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro de registro de pre-
sença de acionistas da Companhia. 3. MESA: Presidente: Mauricio Perez 
Botelho; Secretário: Guilherme Fiuza Muniz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar 
acerca da seguinte matéria: eleger novo diretor com mandato coincidente 
aos diretores eleitos na assembleia geral extraordinária realizada em 10 
de junho de 2022 e consignar a composição da diretoria. 5. DELIBERA-
ÇÕES: Instalada a presente Reunião e procedida à leitura da ordem do 
dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos 
dos presentes e sem quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Considerando 
o exercício cumulativo do cargo de Diretor Presidente e Diretor de Trans-
missão pelo Sr. Gabriel Mussi Moraes, aprovar a eleição, como Diretor de 
Transmissão, com mandato coincidente aos dos diretores eleitos em as-
sembleia geral extraordinária realizada em 10 de junho de 2022, permitida 
a reeleição, permanecendo no exercício das suas funções até a eleição e 
investidura de seus sucessores, o Sr: (i) NICOLAS JUAN OCTAVIO PINON 
DE MANFREDI, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira 
de identidade nº 066060906, expedida pelo SESP – RJ, inscrito no CPF/
ME sob o nº 094.859.637-69, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de 
Diretor de Transmissão; 5.2. O Diretor ora eleito: (i) não está impedido por 
lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) não está condenado à pena de 
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores 
Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de 
companhia aberta, conforme estabelecido no §2º do art. 147 da Lei das 
S.A.; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do 
art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser 
considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso I do §3º do art. 
147 da Lei das S.A.; (v) não tem nem representa interesse conflitante com 
o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; 
e (vi) não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na 
regulamentação aplicável, consoante Docs. 1 que, numerado e autenticado 
pela mesa, fica arquivado na Companhia. 5.3. O Diretor ora eleito inicia 
o mandato e toma posse mediante a assinatura do respectivo termo de 
posse lavrado no Livro de Atas de Assembleia Geral, arquivado na sede 
da Companhia, e constam como Anexo I à presente ata. 5.4. Em razão das 
alterações acima deliberadas, consignar que a Diretoria da Companhia en-
contra-se composta pelos seguintes membros até 10 de junho de 2025: (i) 
GABRIEL MUSSI MORAES, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, porta-
dor da carteira de identidade nº 133295477, expedida pelo IFP – RJ, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 104.684.287-04, residente e domiciliado na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia 
de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo 
de Diretor Presidente; (ii) ALEXANDRE NOGUEIRA FERREIRA, brasi-
leiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 6929633, 
expedida pelo SSP – MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.042.606-23, 
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, 
Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor sem designação es-
pecífica; (iii) MAURICIO PEREZ BOTELHO, brasileiro, casado, engenhei-
ro, portador da carteira de identidade nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comer-
cial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, 
para o cargo de Diretor Administrativo; e (iv) NICOLAS JUAN OCTAVIO 
PINON DE MANFREDI, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da 
carteira de identidade nº 066060906, expedida pelo SESP – RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 094.859.637-69, residente e domiciliado na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia 
de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo 
de Diretor de Transmissão. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e 
como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, conforme aprovado 
por todos. Presidente: Mauricio Perez Botelho; Secretário: Guilherme Fiuza 
Muniz; Acionista – Gemini Energy S.A., representada por seus diretores 
Gabriel Mussi Moraes e Mauricio Perez Botelho. Confere com a original, 
lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 01 de julho de 2022. Guilherme 
Fiuza Muniz - Secretário. Diretor eleito: Nicolas Juan Octavio Pinon de 
Manfredi - Diretor de Transmissão. Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro. Empresa: Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A.. Cer-
tifico o arquivamento em 11/08/2022 sob o nº 00005042338. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO e 
PRESENCIAL, prazo: 05 dias, Ação de Despejo c/c Cobrança 
proposta por REGINA LUCIA BERNACCHI DOS SANTOS em 
face de DANIELA BRUZZI MOREIRA, CLAUDIO RODRIGUES 
DE OLIVEIRA BASTOS e MARGARETH DA CUNHA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA BASTOS (Processo nº 0109243-
41.2018.8.19.0001): A Dra. PRISCILA FERNANDES MIRANDA 
BOTELHO DA PONTE, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a DANIELA BRUZZI MOREIRA, CLAUDIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA BASTOS e MARGARETH DA 
CUNHA RODRIGUES DE OLIVEIRA BASTOS, de que no dia 
23/08/2022, às 14:30 horas, através do portal de leilões on-line 
do Leiloeiro Público Oficial Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.
br), bem como concomitante no Fórum da Comarca da Capital, 
na Av. Erasmo Braga nº 115, 5º andar, Castelo / RJ, ou no dia 
24/08/2022, no mesmo horário, local e portal, a quem mais 
der a partir de 60% da avaliação de R$ 93.859,47, o Lote de 
Terreno nº 51 da quadra 15, com frente para a Rua 04 (atual 
Rua Bertha Motta Vieira), do loteamento “Jardim Fazendinha 
Itaipu”, Niterói/RJ. Cf. o 16º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 28.823-A, em nome de Claudio Rodrigues 
de Oliveira Bastos e Margareth da Cunha Rodrigues de Oliveira 
Bastos, constando os seguintes gravames: 1) AV.04: Ajuizamento 
de execução, da 7ª Vara Cível da Comarca de Niterói, processo 
nº 0027025-21.2016.8.19.0002, movida por Banco Santander 
(Brasil) S/A; 2) R-06: Penhora do presente feito. Débitos de IPTU: 
R$ 548,90, mais acréscimos legais (2014 e 2022, Insc 088701-8). 
Débitos fiscais atrelados ao imóvel serão sub-rogados no produto 
da hasta, conforme artigo130, parágrafo único, do CTN, cabendo 
ao arrematante, após a prova do depósito integral diligenciar junto 
à rede mundial de computadores para indicação do débito exato, 
com o que será deferido o levantamento do valor respectivo. Após 
prova da quitação fiscal será expedida a carta de arrematação. 
Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances 
presencialmente ou pela internet pelo site www.rymerleiloes.com.
br, desde que estejam cadastrados no site e habilitados em até 
72 horas de antecedência do presente leilão. O interessado em 
adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por 
escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta de 
aquisição do bem, cf. art. 895 do CPC. Caso após os inícios dos 
trabalhos ocorra a remição ou qualquer ato por conta do devedor 
ou credor que obste a consumação da alienação em hasta pública, 
caberá o pagamento de comissão no equivalente de 0,5% a 2,5% 
do valor da avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal 
valor será pro rata), sem prejuízo da reposição das despesas. – E, 
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido 
o presente, que será publicado e afixado no local de costume, 
cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à 
vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, 
acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o 
parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de 
cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. 
Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos 
acima. RJ, 20/07/2022. Eu, Rafael Leão Pereira Gomes, Mat. 01-
32239 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Priscila Fernandes Miranda Botelho da Ponte - Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e 
PRESENCIAL, prazo: 05 dias, ação de cobrança proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO DE FRONTIN em face 
de RONALDO COLARES DE FRANCO (Processo nº 0219723-
62.2013.8.19.0001): A Dra. FLAVIA JUSTUS, Juíza de Direito, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a RONALDO 
COLARES DE FRANCO, de que no dia 23/08/2022, às 14:30h, 
respectivamente, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro 
Público Oficial Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem 
como concomitantemente no Fórum da Comarca da Capital RJ, 
na Av. Erasmo Braga, nº 115, 5º andar, Centro/RJ, pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais 
der acima da avaliação, ou no dia 24/08/2022, no mesmo horário, 
portal e local, a quem mais der a partir de 60% da avaliação de 
R$ 365.990,71, o Direito e Ação sobre o Apartamento 602 na 
Av. Paulo de Frontin, nº 160 - Rio Comprido/RJ. Cf. o 11º Ofício 
do RI, o ref. imóvel, Foreiro na proporção de 1/7 para o Cabido 
Metropolitano do Rio de Janeiro e 6/7 para a Mitra Arquiepiscopal 
do Rio de Janeiro, encontra-se matriculado sob o nº 128847, em 
nome de Ronaldo Colares de Franco, constando os seguintes 
gravames: 1) R.4: Alienação Fiduciária à Caixa Econômica 
Federal; 2) Av.6: Intimação (constituição em mora – protocolo 
nº 554890 de 10/04/2013) - na qualidade de agente fiduciária, 
a CEF, requereu a intimação do devedor fiduciante, Ronaldo 
Colares de Franco; 3) R.7: Penhora do direito à aquisição do 
imóvel, oriunda do presente feito. Constam prenotados: nºs 
569344, em 28/03/2014, o Instrumento Particular de Intimação, de 
17/03/2014, e 573197, em 17/07/2014, o Instrumento Particular de 
Cancelamento de Intimação, de 10/06/2014. Débitos de IPTU: R$ 
23.464,12, mais acréscimos legais (2006, e 2010 até 2022 - FRE 
0658953-5). Débito Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e 
Extinção de Incêndios: R$ 506,44 (2018 a 2021 - Nº CBMERJ: 
308127-0). Os débitos condominiais pendentes sobre a referida 
unidade equivalem a R$ 183.213,55, em julho/2022. Os créditos 
que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, 
serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada 
a ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, 
do CPC e o artigo 130 do CTN, desde que o montante comporte. 
Caso contrário, fica ciente o arrematante que arcará com os 
mesmos. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e 
vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, 
ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, suprindo, 
assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Os interessados 
em participar do leilão deverão oferecer lances presencialmente 
ou pela internet através do site www.rymerleiloes.com.br, desde 
que estejam cadastrados no site e habilitados em até 72 horas 
de antecedência do presente leilão. Caberá, ao devedor ou ao 
credor que obste a consumação da alienação em hasta pública, 
o pagamento da comissão do Leiloeiro, no equivalente a 2,5% 
sobre o valor da dívida (e não do acordo), para o caso de acordo, 
pagamento voluntário do débito, remissão ou adjudicação, 
acrescido do valor das despesas comprovadamente realizadas 
em todos os casos. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado através 
do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do 
Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do 
leiloeiro público: www.rymerleiloes.com.br, e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição 
far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo 
arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de 
comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o 
máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, 
está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 18/07/2022. 
Eu, Raphael Caldas Santos, Mat. 01-29275 - Chefe de Serventia, 
o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Flavia Justus - Juíza de Direito.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. 
(atual denominação social ÁLYA CONSTRUTORA S.A.)
CNPJ/ME nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8

RETIFICAÇÃO: Na Publicação feita nesse jornal no dia 29/04/2022, 
onde se lê: Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de 
março de 2022, leia-se: Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 30 de março de 2022. André de Oliveira Câncio - Presidente da Mesa; 
Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa.

China intensifica reforma de classificação de riscos
Até o final de maio, mercado de títulos tinha cerca de US$ 20,62 trilhões

A China possui o 
segundo maior 
mercado de títulos 

do mundo, com crescente 
apelo aos investidores glo-
bais. Até o final de maio, 
o tamanho do mercado de 
títulos da China atingiu 139 
trilhões de iuanes (cerca 
de US$ 20,62 trilhões), en-
quanto os títulos no mer-
cado chinês detidos por 
instituições estrangeiras 
totalizaram 3,74 trilhões de 
iuanes, mostram dados do 
banco central.

Esses números levaram 
a China intensificar a re-
forma no setor de classi-
ficação de créditos, à me-
dida que novas regras para 
melhorar os padrões e re-
gulamentações do setor 
entraram em vigor em 6 de 
agosto, em meio ao esfor-
ço mais amplo do país pa-
ra reduzir os riscos finan-
ceiros e liberar ainda mais 

o potencial de seu enorme 
mercado de títulos.

Segundo a agência Xi-
nhua, com as classificações 
de crédito desempenhando 
um papel fundamental no 
mercado de títulos da Chi-
na, o país lançou uma série 
de medidas para ajustar o 
seu modelo de classificação 
de crédito após uma série de 
inadimplências de empresas 
altamente classificadas no 
ano passado.

Sob o modelo de classi-
ficação anterior, em que os 
emissores de títulos pagam 
pelos serviços de classifica-
ção, os emissores geralmen-
te interferem nas decisões 
de classificação de crédito e 
tentam as agências de classi-
ficação a dar-lhes classifica-
ções altas, uma vez que têm 
interesses comuns.

A proporção de classifi-
cações AAA no mercado de 
títulos da China, que repre-

senta o grau de investimen-
to mais alto, atingiu 20%, 
superior à dos mercados de 
títulos desenvolvidos, que é 
inferior a 5%.

Os dados mostraram 
que, em 2020, os emisso-
res com classificações al-
tas responderam por 82% 
dos defaults de títulos no 
mercado de títulos do país. 
Culpado por classificações 
de crédito inflacionadas, 
o setor de classificação de 
risco doméstico não refle-
tiu o status real de crédito 
das empresas e apresentou 
fraca capacidade de alerta 
antecipado antes do de-
fault, o que abalou a con-
fiança dos investidores, 
prejudicando a credibilida-
de das empresas de classi-
ficação da China.

No agosto passado, o re-
gulador de títulos da China 
sinalizou o risco de classifi-
cações de crédito infladas, 

bem como outras deficiên-
cias na indústria de classifi-
cação e emitiu uma circular 
para apertar o escrutínio so-
bre o setor.

De acordo com a cir-
cular, o banco central do 
país e quatro outros de-
partamentos do governo 
prometeram estabelecer 
um sistema de avaliação de 
qualidade com um índice 
de inadimplência em seu 
núcleo e construir sistemas 
de metodologia de classifi-
cação que possam alcançar 
uma diferenciação razoável 
até o final de 2022.

A circular encorajou os 
emissores a confiarem em 
múltiplas fontes, instou os 
investidores a pagar pelos 
serviços de classificação 
e divulgar os resultados, e 
destacou a importância da 
validação cruzada entre vá-
rias agências de classifica-
ção e diferentes modelos de 

classificação de crédito.
A classificação de crédito 

é mais objetiva e justa quan-
do os investidores pagam 
pelos serviços de classifica-
ção, já que os investidores 
têm menos interesses com-
partilhados com as agências 
de classificação, disse Wang 
Dawei, gerente do Huaxia 
Bank.

“Até certo ponto, a divul-
gação dos resultados dos 
ratings ajuda a manter os 
ratings dentro de uma faixa 
razoável e fornece referên-
cias úteis de investimento 
para instituições financei-
ras”, disse Li Xin, chefe 
da China Bond Rating Co., 
Ltd.

Desde a emissão da cir-
cular, a agência de classifi-
cação de crédito divulgou as 
classificações e relatórios de 
cerca de 800 emissores de 
títulos, representando 30% 
dos emissores no mercado 

interbancário, segundo Li.
Do total de ajustes feitos 

no mercado de títulos em 
2021, cerca de 146 e 76 em-
presas viram as suas classi-
ficações de crédito e as suas 
perspectivas caírem, respec-
tivamente, enquanto apenas 
65 empresas registraram 
melhorias em suas classifi-
cações e perspectivas, abai-
xo das 301 do ano passado, 
mostram os dados.

Mudanças positivas 
ocorreram na qualidade 
da classificação de crédito 
no ano passado, disse Wu 
Yuhui, professor da Escola 
de Administração de Xia-
men University. As agências 
de classificação reduziram 
gradualmente a proporção 
de classificações altas, e um 
sistema de classificação que 
pode alcançar uma diferen-
ciação de crédito mais razo-
ável está tomando forma, 
segundo Wu.
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