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

Bolsa sobe influenciada
pela decisão do Copom

Decisão foi vista como uma piada de mau gosto pela FUP

A

partir desta sextafeira, o preço médio de venda de
diesel A da Petrobras para
as distribuidoras passará de
R$ 5,61 para R$ 5,41 por
litro, uma redução de apenas R$ 0,20. A notícia foi
veiculada pela petroleira
como um grande passo na
redução do preço do combustível, mas teve efeito
contrário. Joga ainda mais
luz sobre as decisões incoerentes do governo.
“A redução no preço do
diesel, na refinaria, anunciada nesta quinta-feira, parece uma piada de mal gosto
da direção da Petrobras. A
própria empresa, em comunicado oficial, admite que a
redução será, em média, de
R$ 0,20 por litro”, criticou
Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP).
Segundo ele, essa queda
pífia acontece depois que
o governo Bolsonaro reajustou o diesel em 203,6%
na refinaria ao longo de
seu período, contribuindo
para a inflação galopante.
“Lembrando ainda que o
diesel e o gás de cozinha,
insumos que impactam
diretamente a vida da população, não serão contemplados pela redução do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços). Mais um anúncio
eleitoreiro”, afirma Bacelar.
Considerando a mistura obrigatória de 90% de
diesel A e 10% de biodiesel para a composição do
diesel comercializado nos
postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 5,05, em

média, para R$ 4,87 a cada
litro vendido na bomba.
A Petrobras diz que essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em
patamar inferior para o diesel, e é coerente com a prática de preços da companhia,
“que busca o equilíbrio dos
seus preços com o mercado
global, mas sem o repasse para os preços internos
da volatilidade conjuntural
das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.
“De forma a contribuir para a transparência de preços
e melhor compreensão da
sociedade, a Petrobras publica em seu site informações referentes à formação
e composição dos preços
de combustíveis ao consumidor”, destacou a nota da
Petroleira.
Decisão
Além do diesel, a FUP se
manifestou sobre outra decisão. Forte combatente da
política exercida pelo atual
governo em relação a Petrobras, a FUP denunciou
nesta quinta-feira (4) a companhia ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), por tentar
impedir trabalhadores de
atuarem como mesários
na eleição Trata-se de “um
nítido ataque ao processo
eleitoral e à liberdade dos
trabalhadores de exercerem
seus direitos de cidadãos”,
destaca requerimento da
Federação enviado na quarta-feira (3), ao presidente do
Tribunal, Edson Fachin
A FUP declara que há
tentativa de a diretoria da
Petrobras cercear o direito

constitucional dos trabalhadores de participação ativa
nas eleições de outubro.
Desde julho, a gestão da estatal tem se movimentado
junto aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para
impedir que os empregados
de unidades operacionais
da empresa exerçam a função de mesários – mesmo
aqueles que já tinham sido
chamados pela Justiça Eleitoral.
A denúncia da FUP foi feita por meio de requerimento
encaminhado ao presidente
do TSE, ministro Edson Fachin. “Um nítido ataque ao
processo eleitoral e à liberdade dos trabalhadores de
exercerem seus direitos de
cidadãos”, destaca o documento. Num ofício de quatro páginas, encaminhado às
zonas eleitorais, a Gerência
Setorial de Relacionamento
com o Governo e Entidades
Externas da Petrobras pediu
a anulação da convocação de
empregados.
Entre as alegações para
não ceder seus funcionários,
a empresa destacou riscos de
desabastecimento de derivados de petróleo no mercado
interno, “impossibilidade de
recomposição da equipe na
jornada anterior e no domingo das eleições; além de
importar em custos com o
pagamento de horas extras
em razão da necessidade de
ampliar a jornada dos empregados não convocados
durante o dia da eleição e
no gozo das folgas legais”.
“Ou seja, além de admitir
que a companhia opera com
efetivos reduzidos, expondo
os trabalhadores a riscos e a
jornadas extenuantes, como

a FUP e seus sindicatos há
tempos denunciam, a gestão
da Petrobras ainda tem a cara
de pau de não querer pagar a
compensação pelos dias trabalhados na eleição” destaca
Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP.
Na denúncia ao TSE, a
FUP alerta que os requerimentos feitos pela Petrobras aos TREs, além de
violar o direito dos trabalhadores de livre participação nas eleições de outubro,
podem abrir “precedente
perigoso que, se seguido
por outras empresas, poderá inviabilizar inclusive
o próprio processo eleitoral”. Isso porque a Justiça
Eleitoral não teria mesários
suficientes. Pela legislação
eleitoral, os cidadãos são
chamados a atuar nas mesas
receptoras de votos, como
mesários convocados ou
voluntários, o que fortalece a democracia brasileira.
“Verifica-se, assim, que o
requerimento da Petrobrás
viola princípios de natureza
constitucional e inerentes
ao Estado Democrático de
Direito, tanto em relação
aos mesários convocados,
como aos voluntários, tais
como: a democracia, a cidadania, o pluralismo político,
a reserva legal, além do próprio exercício da soberania
popular”, afirma a FUP no
documento protocolado no
TSE. A FUP e seus sindicatos darão suporte jurídico
aos trabalhadores que queiram ser mesários nas eleições de 2022. A orientação
é que os sindicatos enviem
aos TREs um requerimento
cobrando a garantia dos direitos eleitorais.

O

Ibovespa
subiu
mais de 2% nesta
quinta-feira, perto
dos 106 mil pontos, impulsionado pela decisão do Comitê de Política Econômica
(Copom) que subiu os juros
de 13,25% para 13,75% ao
ano. Para muitos analistas e
especialistas de mercado pode ter indicado o chamado
“juros terminal”, com o potencial fim do ciclo de alta
de juros, e provável reversão
da curva no curto prazo, fato esse que animou bastante
o mercado, afirmou Idean
Alves, sócio e chefe da mesa
de operações da Ação Brasil
Investimentos.
Alves diz que os setores
de varejo e tecnologia, além
de construção civil são mais
sensíveis às alterações na Selic e, por isso, têm um dia de
forte alta hoje, com o mercado já antecipando a reversão
da curva de juros, o que seria muito benéfico para esses
setores por reduzir o custo
de capital, e por melhorar o
valuation das empresas, em
função de uma taxa de desconto menor.
“O ânimo refletiu também no setor bancário, um

dos preferidos do Investidor institucional, o que
ajudou a consolidar a Bolsa
acima dos 100 mil pontos
no mês de agosto”, citou.
Na opinião dele, apesar do
segundo semestre prometer
ser bem desafiador, agosto
está começando com uma
boa valorização, que pode
ajudar a Bolsa brasileira a
não sofrer tanto no período
eleitoral. “O resultado do
processo de aperto monetário iniciado em março de
2021 começa a surtir efeito
no controle da inflação, e
os bons ventos do mercado
começam a soprar a favor da
bolsa brasileira”, acredita.
Alves comentou a redução no preço do diesel: “Sem
dúvida alguma, ajuda no arrefecimento da inflação, com
aceleração desse movimento,
que já vinha indicando redução, inclusive com deflação
no último mês”.
“Para boa parte do mercado, o Copom indicou o
fim do ciclo de alta da Selic,
e com essa contribuição da
Petrobras, é tangível avaliar
que a Selic fique próxima à
14,25%, o topo da nossa última alta de juros.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO (Sinpro-Rio), com CNPJ sob o n°33.654.237/000145, situado na Rua Pedro Lessa, n° 35, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro,
por seu presidente abaixo assinado, CONVOCA os professores/as da
EDUCAÇÃO SUPERIOR a participarem da Assembleia, a ser realizada no dia 13 de agosto de 2022, às 14h, em primeira convocação, e
às 14h30, em segunda e última convocação, com qualquer número. A
assembleia será realizada tanto por meio virtual, mediante acesso ao
aplicativo “Zoom”, sendo certo que o convite será encaminhado pelo
Sinpro-Rio aos professores, quanto presencialmente, no endereço supracitado, para discutirem e deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:
- Conveniência de deflagração de paralisação e/ou movimento grevista
e discutir outras providências, em razão da Campanha Salarial 2022.
IMPORTANTE: para terem acesso presencial ou virtual à assembleia,
os professores/as do referido segmento deverão informar que pretendem participar, até 17 horas do dia 12 de agosto de 2022, pelo site
www.sinpro-rio.org.br, no campo de inscrição para a referida assembleia,
informando todos os dados solicitados. Após a confirmação dos dados,
quem optar por participar presencialmente deverá comparecer, na data e
horário indicados, à Rua Pedro Lessa, nº 35, 2º andar, Centro do Rio. Já os/
as professores/as que optaram por participar virtualmente receberão, por
e-mail, um link pessoal e intransferível para participação na assembleia.
Esta convocação é feita nos termos da Lei 7783, de 28 de junho de 1989,
e do Estatuto do Sindicato.
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2022.
Elson S. Paiva – Presidente

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

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE E DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA NOS MUNICÍPIOS
DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI LTDA – COOSUFF SERVIDORES
EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 29.283.884/0001-10 / NIRE: 3340000089-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Os Liquidantes da Cooperativa de Consumo dos Servidores da Universidade
Federal Fluminense e dos Servidores Públicos da Educação, Saúde e Cultura
nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda., no uso das atribuições que
lhes confere o Estatuto Social e a Lei 5764 de 16 de dezembro de 1971, convoca os associados, que nesta data são em número de 1129 (um mil cento e vinte
e nove) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na
sala multiuso do Instituto de Educação Física da UFF no Campus do Gragoatá
situado à Avenida Visconde do Rio Branco, 726 – São Domingos – Niterói/RJ,
por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 16 de agosto de 2022,
obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no
mesmo local, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social: Assembleia
Geral Extraordinária as 7 horas em primeira convocação, com a presença de
dois terços do número total de associados; as 8 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um do número total dos associados; as
9 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de dez associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Continuidade da
Liquidação Ordinária por mais doze (12) meses à contar do dia 03 de setembro
de 2022; 2) Aprovação do Balanço do exercício de 2021; 3) Assuntos Gerais.
Niterói, 04 de agosto de 2022.
Nadyr Amorim
Luis Mauro dos Reis
Liquidante
Liquidante

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das Sociedades
por Ações e da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, por meio da plataforma
Microsoft Teams, no dia 12/08/2022, às 10h, em primeira convocação, a fim de
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Assembleia Geral
Extraordinária: 1) Deliberar sobre a revisão da remuneração anual global dos
administradores; e 2) Assuntos de Ordem Geral. Os acionistas que desejem
participar da referida AGE, pessoalmente ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos termos do §1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar a seguinte documentação para o e-mail:
societario@brasilcap.com.br, até 09h do dia 09/08/2022: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de seu procurador e a respectiva procuração;
(ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento de identidade válido com
foto do representante legal e documentos comprobatórios de representação,
incluindo o instrumento de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata
de eleição do respectivo administrador. Após a conferência da documentação
do acionista e/ou de seu representante legal, a administração da Companhia
encaminhará, via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida
AGE. A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer
fisicamente à AGE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo
digital. Rio de Janeiro, 29 de julho de 2022. ULLISSES CHRISTIAN SILVA
ASSIS - Presidente do Conselho de Administração.

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

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
ATIVO
31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
31/12/2021 31/12/2020
Circulante ..........................................................
6.349.517
3.911.973 Circulante .......................................................... 14.861.243 37.164.186
82.702
67.923
Caixa e Bancos .................................................
3.125.257
250.378 Obrigações Trab. e Prev. ....................................
25.011
432.733
Contas a Receber...............................................
2.226.210
1.821.169 Obrigações Tributárias .......................................
Adiantamentos/AFAC .........................................
936.227
1.540.864 Outras obrigações .............................................. 14.753.531 36.663.531
4.629.685
4.838.019
Impostos a Recuperar ........................................
61.822
299.561 Não Circulante ..................................................
Coligadas......................................
1.910.000
1.910.000
Não Circulante ..................................................
2.699
2.699 Empréstimos
Outras obrigações ..............................................
2.719.685
2.928.019
Capitalização Autolatina .....................................
2.699
2.699 Patrimônio Líquido ........................................... 186.358.612 143.295.550
Permanente ....................................................... 199.497.325 181.383.083 Capital Social...................................................... 72.000.000 72.000.000
Investimentos ..................................................... 177.823.202 160.200.452 Reservas ............................................................ 13.790.163 11.637.010
Imobilizados........................................................ 21.674.124 21.182.631 Reserva de Lucros ............................................. 100.568.449 59.658.540
Total do Ativo .................................................... 205.849.541 185.297.755 Total do Passivo ............................................... 205.849.541 185.297.755

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2021 31/12/2020
Receitas Diversas............................................... 47.089.278 16.218.779
(-) Despesas Administrativas ..............................
(4.026.216) (6.793.819)
Resultado Exercício............................................ 43.063.062
9.424.960
(29.616)
(-) IRPJ/CSLL .....................................................
Lucro Líquido do Exercício ............................. 43.063.062
9.395.344

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
31/12/2021 31/12/2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados................ 59.658.540 80.732.963
Lucro do Exercício .............................................. 43.063.062
9.395.344
Total de Lucros Acumulados............................... 102.721.602 90.128.307
(-) Transferência p/Reserva Legal ......................
(2.153.153)
(469.767)
- (30.000.000)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, (-) Dividendos Distribuídos .................................
e Lei nº 11.638/2007. A tributação foi realizada com base no Lucro Real. 2. Os Investimentos foram avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial. (-) Transferencias p/Aumento Capital .................
Saldo de Lucros Acumulados ......................... 100.568.449 59.658.540
3. As contas de Ganho/Perda de Equivalência, foram registradas à Conta de Reserva de Lucros Acumulados.
Paulo Pires Simões
Presidente

Paulo Pires Simões Filho
Diretor

Mauricio Cortes Simões
Diretor

Andrea Ferreira Galdeano Stein
Diretora

Valeria Penetra
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