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Frio. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam uma queda acentuada na 
temperatura de todo o país, com “queda acentuada” na Região Sul. De acordo com o instituto, o frio 
começou ontem, exatamente no sul do país. Em seguida, o frio se espalhará rapidamente pelo país.NACIONAL

FOTO TSE

O
lucro da Petrobras é tão despro-
porcional que chega a ser até dez 
vezes maior que petroleiras muito 
maiores que a “estatal” brasilei-

ra, como no caso da PetroChina. A estatal 
chinesa, que faturou US$ 443,4 bilhões em 
2021, lucrou US$ 5,7 bilhões até agora, este 
ano, o que representa 1,28% do faturamento 
anual. A Petrobras faturou US$ 83,9 bilhões 
em 2021, mas lucrou US$ 8,8 bilhões, 10,5% 
do que arrecadou.

Maior, mas menor
O faturamento da norte-americana Exxon 

(US$309,6 bilhões) é quase quatro vezes maior 
que o da Petrobras. Já o lucro...

‘Magia’ brasileira
A Exxon, uma das maiores do mundo, come-

morou US$5,5 bilhões de lucro no primeiro tri-
mestre de 2022. O da Petrobras foi 60% maior.

Esses britânicos
A British Petroleum lucrou US$6,2 bilhões e 

faturou US$172,45 bilhões ainda assim, cerca de 
um terço do resultado da Petrobras.

Americanos idem
A Chevron é outra que fatura mais do dobro 

da Petrobras (US$176,8 bilhões) mas lucra me-
nos: US$6,3 bilhões, margem de 3,56%.

Alvo errado, tiro certo
Pacheco enviou seu ofício a Paulo Guedes 

(Economia), que preside o Confaz, mas a reunião 
do conselho não foi convocada pelo ministro.

Representa os Estados
O Confaz é um órgão que reúne os secre-

tários estaduais de Fazenda etc. e é presidido 
pelo ministro da Economia, mas é indepen-
dente.

Decisão vai durar?
O ministro André Mendonça (STF) acatou 

pedido do governo federal para suspender a 
decisão do Confaz. Estados já prometeram 
recorrer.

Que horror
Em 2020, na campanha eleitoral muni-

cipal, pilantras com o bolso forrado do di-
nheiro (público) do Fundão Eleitoral ainda 

Lucro da Petrobras dá de 10 nos ‘concorrentes’

O PODER SEM PUDOR

Competente assessor de imprensa do pre-
sidente Itamar Franco, Francisco Baker con-
vocara os jornalistas para uma coletiva sobre 
a demissão do ministro da Fazenda, Gustavo 
Krause. Compareceram o ministro interi-
no, Paulo Haddad, além do gaúcho Pedro 
Simon e o pernambucano Roberto Freire. A 

entrevista demorou tanto que Simon acabou 
cochilando. Despertado no final, Simon se 
levantou ainda meio grogue e caiu no espaço 
entre o pequeno palco e a parede, na sala de 
entrevistas do Planalto. Roberto Freire mos-
trou sua presença de espírito: “Assim não dá: 
já é a segunda queda do dia no governo!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Cair no governo dói

Decisão sobre diesel
começou com ofício de Pacheco
Partiu do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o 
primeiro questionamento sobre 
a determinação do Conselho 
Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), do início de maio, 
que congelou a alíquota do 
ICMS para o diesel e, na prática, 
anulou os efeitos da lei 192/22, 
aprovada no Congresso para 
amenizar o impacto do imposto 
e baratear o diesel. O Confaz 
“fez letra morta” da lei aprovada 
no Congresso, disse Pacheco: “O 
que vimos, na prática, é a manu-
tenção ou o aumento do preço”.

conseguiram arrancar de cidadãos in-
cautos R$ 15,8 milhões.

Pré-candidato e ponto
Pré-candidato do PSDB, João Doria con-

tinua sendo alvo das articulações de rasteira 
dos tucanos derrotados na pré-campanha. Já 
avisou que pode apelar para o Judiciário para 
garantir o resultado das prévias.

Desobediência é crime
O diretor-geral do Detran-RN, Jonielson 

Pereira de Oliveira, protegido do deputado 
Rafael Motta (PSB), decidiu enfrentar a Jus-
tiça, deixando de acatar ordem Judicial e des-
cumprir liminar. Terá problemas.

Brasil mandou bem
Até o fim desta semana, o Brasil terá aplica-

do mais de duas doses de vacinas por pessoa, 
428 milhões de doses. O show de vacinação 
supera os EUA, com mais de 1 milhão de 
mortos, e toda a Europa, 2 milhões.

Europa vai poluir
Eventual corte do gás russo põe em xeque 

metas de “descarbonização” da União Europeia. 
Para a especialista Luciana Reis, além de reduzir 

a demanda pelo gás, o bloco europeu terá, no 
curto prazo, que aumentar o uso de “combustí-
veis alternativos como carvão e energia nuclear”.

Quem diria
O preço médio do etanol no Centro-Oes-

te é o maior do país, segundo levantamento 
TicketLog em 21 mil postos de combustíveis, 
mas subiu a R$5,58, preço que era do diesel e 
da gasolina há poucos meses.

Pequeno detalhe
O BNDES divulgou com orgulho o aumen-

to de 32% do lucro líquido no 1º trimestre em 
relação a 2021. O problema é que houve alta 
nas participações societárias e tesouraria, mas 
queda em financiamentos.

Impressiona
O Brasil já aplicou 82 milhões de doses de 

reforços da vacina contra a covid. No total já 
são quase 427 milhões de vacinas aplicadas 
desde o início da campanha nacional, em ja-
neiro do ano passado.

Pensando bem...
...se urna eletrônica fosse time, já nascia 

com torcida organizada.

Durante a campanha de arrecadação, os pré-candidatos não poderão fazer pedidos de votos e propaganda eleitoral antecipada

Os pré-candidatos que vão 
disputar as eleições de outu-
bro estão autorizados, desde 
ontem, a realizar campanha 
prévia de financiamento co-
letivo, modalidade conheci-
da como vaquinha virtual ou 
crowdfunding.

Pelas regras eleitorais, a 
arrecadação será feita por 
empresas especializadas que 
foram cadastradas previa-
mente na Justiça Eleitoral. A 
liberação dos recursos está 
condicionada ao pedido de 
registro de candidatura, à ob-
tenção de CNPJ e a abertura 
de conta bancária. Durante a 
campanha de arrecadação, os 
pré-candidatos não poderão 
fazer pedidos de votos e pro-
paganda eleitoral antecipada.

Quem pode
Somente pessoas físicas 

podem doar. Pelas regras do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), não existe limite de 
valor a ser recebido pela mo-
dalidade de financiamento 
coletivo. As doações de valo-
res iguais ou superiores a R$ 
1.064,10 somente podem ser 
recebidas mediante transfe-
rência eletrônica ou cheque 
cruzado e nominal. Essa re-
gra deve ser observada, in-
clusive na hipótese de contri-
buições sucessivas realizadas 
por um mesmo doador em 
um mesmo dia.

Contas
A emissão de recibos é 

obrigatória em todo tipo de 
contribuição recebida, seja 
em dinheiro ou cartão. Isso é 
feito para possibilitar o con-
trole pelo Ministério Públi-
co e Judiciário. A empresa 
arrecadadora também deve 
disponibilizar em site a lis-
ta com a identificação dos 
doadores e das respectivas 

quantias doadas, a ser atua-
lizada instantaneamente a 
cada nova contribuição, bem 
como informar os candida-
tos e os eleitores sobre as ta-
xas administrativas a serem 
cobradas pela realização do 
serviço. Todas as doações 
recebidas mediante financia-
mento coletivo deverão ser 
lançadas individualmente 
pelo valor bruto na presta-
ção de contas de campanha 
eleitoral de candidatos e par-
tidos políticos.

Regulamentação
A modalidade de arre-

cadação de recursos para 
campanhas eleitorais foi re-
gulamentada pela reforma 
eleitoral de 2017 e utilizada 
nas Eleições Gerais de 2018 
e nas Municipais de 2020. 
A reforma de 2017 também 
proibiu a doação de empresas 
para candidatos. A vaquinha, 
ganhou, então, força para 
aumentar o montante para 
as campanhas eleitorais, so-
mada às doações de pessoas 

físicas e aos recursos públi-
cos, procedentes do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha, que neste ano 
tem previsão de R$ 4,9 bi-
lhões.

Segundo dados do TSE, 
nas eleições de 2018, na pri-
meira vez que as vaquinhas 
foram realizadas, foram ar-
recadados aproximadamente 
R$ 19,7 milhões por meio de 
financiamento coletivo. Nas 
eleições de 2020, foram arre-

cadados R$ 15,8 milhões.
O primeiro turno será 

realizado no dia 2 de outu-
bro, quando os eleitores vão 
às urnas para eleger presi-
dente da República, gover-
nadores, senadores, depu-
tados federais, estaduais e 
distritais. Um eventual se-
gundo turno para a disputa 
presidencial e aos governos 
estaduais será em 30 de ou-
tubro. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Saúde: caminhada 
dá largada a projeto 
de incentivo

Para incentivar a ativi-
dade física como forma 
de prevenção a doenças, o 
Ministério da Saúde lançou 
ontem (15) o programa 
Incentivo de Atividade 
Física (IAF) para a Atenção 
Primária à Saúde.

O evento ocorreu na 
orla do Rio de Janeiro, com 
uma caminhada do Leme 
ao Copacabana Palace, na 
zona sul da cidade, além de 
atendimento à população 
para orientação sobre ali-
mentação saudável, comba-
te ao tabagismo e prática de 
atividades físicas.

De acordo com o Minis-
tério, até o fim do ano serão 
investidos R$ 100 milhões no 
programa, que chegará, neste 
primeiro momento, a 7,5 mil 
unidades básicas de saúde de 
5 mil municípios. Os recursos 
serão usados para incentivar 
a contratação de profissionais 
de educação física, readequa-
ção de espaços para a prática 
de exercícios e compra de 
materiais. Para o próximo 
ano, a previsão é investir mais 
R$220 milhões.

O ministro Marcelo Quei-
roga explicou que o inves-
timento em atividade física 
tem retorno garantido na 
prevenção ao desenvolvimen-
to de uma série de doenças 
crônicas. “A atividade física 
é uma forma de promover a 
saúde, de reduzir mortalidade 
por doenças cardiovasculares, 
o câncer, e promover uma 
diminuição de fraturas. Tam-
bém fortalece a musculatura e 
o sistema ósseo articular fica 
menos vulnerável. É bastante 
custo efetivo. Não é nenhum 
tratamento caro, de um 
medicamento dito inovador, 
produzido pela indústria, que 
vai custar milhões de reais. 
É uma ação simples, com os 
profissionais de educação 
física orientando a prática 
correta de atividade física, que 
vamos mudar indicadores de 

saúde de maneira muito custo 
efetivo.” Os municípios que 
queiram aderir ao programa 
podem credenciar a partir 
de hoje (16) as unidades de 
Atenção Primária à Saúde 
(APS), pelo portal e-Gestor.

ConecteSUS
O ministério também 

lançou hoje a funcionalidade 
Peso Saudável no aplicati-
vo ConecteSUS, o mesmo 
utilizado para comprovar a 
vacinação contra a covid-19. 
Com o objetivo de estimular 
hábitos saudáveis, a ferra-
menta conta com o Programa 
12 Semanas, que vai passar 
orientações aos usuários sobre 
alimentação e atividade física.

“Trata-se de recurso para o 
autocuidado, onde o usuário 
será estimulado a ter me-
lhores hábitos de vida. Para 
isso, a cada uma semana, o 
participante receberá orien-
tações e desafios relacionados 
às duas temáticas, sendo 
possível registrar os desafios 
já cumpridos e acompanhar o 
progresso”, disse a pasta.

Dados
De acordo com o Mi-

nistério da Saúde, a prática 
regular de atividade física 
contribui para a proteção e 
combate às Doenças Crô-
nicas Não Transmissíveis, 
como câncer de mama e de 
cólon, diabetes, cardiopatia 
e acidente vascular cerebral. 
No Brasil, dados do ano pas-
sado mostram que 48,2% da 
população com 18 anos ou 
mais das capitais não pratica-
vam o mínimo de atividade 
física semanal recomendado 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), com maior se-
dentarismo entre as mulheres 
(55,7%) e os idosos (73,0%). 
A estimativa do ministério é 
que, no Brasil, 15% do total 
de internações pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) seja 
atribuído à inatividade física.

Família é o alicerce da sociedade
Ex-ministro Rogério Marinho, pré-candidato 

potiguar, comemora o Dia da Família

Pré-candidatos já podem 
iniciar vaquinha virtual
Pelas regras eleitorais, a arrecadação de recursos será feita por empresas 
especializadas que foram cadastradas previamente na Justiça Eleitoral
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De acordo com dados do IBGE, a população idosa no Brasil tem crescido mais do que a média mundial. O número de pessoas 
com idade a partir de 60 anos no País em 1950 era de 2,6 milhões. Em 2020, esse grupo somou 29,9 milhões de indivíduos e, até 
2100, a projeção é de que haja 72,4 milhões de idosos brasileiros. O avanço nos serviços de saúde é um das causas que possibili-
tam um envelhecimento com qualidade. Diante desse cenário, a Geriatria vem se tornando uma especialidade fundamental na pro-
moção do cuidado e do bem-estar. Nesta segunda-feira (16), comemora-se o Dia do Geriatra. Na Casa de Cuidados do Ceará (CCC), 
unidade de saúde para transição de pacientes em recuperação após internação hospitalar na rede da Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesa), pelo menos 50% das pessoas acolhidas são idosos. Na equipe de médicos assistentes do equipamento, cinco são geriatras.mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Pipo Restaurante sempre um local escolhido por 
Solange Palhano para momentos de descontração

Francisco 
Valdene se 
encontrou 
com o depu-
tado estadual 
Capitão 
Wagner, no 
momento em 
que visitava 
o município 
de Aracoiaba. 
O encon-
tro reuniu 
centenas de 
pessoas 
para ouvir o 
candidato ao 
Governo 
do Ceará

Um pouco de muita gente
A Associação Brasileira 

de Empresas de Even-
tos – ABEOC/Ceará com 
patrocínio do Sebrae/CE 
e SESI-CE realiza o “II Se-

minário ABEOC: Tendên-
cias em Gestão e Inovação 
2022” Dias 17, 19, 24 e 26 
de maio.

Voltado para debater as 

novas tendências em gestão 
e inovação nas organiza-
ções públicas e privadas, o 
seminário contará com a 
participação de palestrantes 

de alto nível especialistas na 
temática.

A expectativa é reunir 
um público formado por 
empresários, empreendedo-

res, técnicos e associados da 
Abeoc/CE, Sindieventos e 
Visite Ceará.

Via Sul Shopping realiza 
nova ação de doação de san-

gue e disponibilizará posto 
de coleta de doação nos dias 
13 e 14 de maio em parceria 
com o Fujisan.

O espaço funcionará no 
piso 2, ao lado da Espaço 
Laser, das 13h às 20h. A 
ideia é ampliar os locais 
de doações e conscientizar 
a população sobre a 
importância do tema.

Viva a ciência. Quatro 
estudantes de medicina do 
Ceará foram selecionadas 
para o Primeiro Congresso 
Mundial de Ginecologia 
Regenerativa, Estética e 
Funcional, que aconteceu 
entre os dias 12 e 14 de maio, 
no Rio de Janeiro.

O objetivo foi orientar, 
informar, incentivar e 
apoiar um número cada 
vez maior de médicos, 
a fim de promoverem e 
desenvolverem a saúde 
íntima feminina.

As estudantes do 5º 
semestre da Unichristus, 
Maria Beatriz Bezerra 
Pereira, Gabrielle Lima 
Teixeira, Maria Carolina 
Marinho de Andrade 
Gonçalves e Jade Rocha 
Melo, sob a supervisão da 
médica Fernanda Rios, irão 
apresentar os temas: “Uso do 
Laser fracionado de Co2 em 
mulheres pós-menopausa e 
seus benefícios” e “Uso do 
Laser Érbio em mulher com 
incontinência urinária leve”.

Empresários varejistas 
do Ceará participam da 
56ª Convenção Nacional 
do Comércio Lojista, em 
Campos do Jordão (SP), 
nos dias 13 e 14 de maio. 
Depois de quase dois anos a 
convenção volta ao formato 
físico, com quase dois mil 
inscritos, oriundos de 
vários estados brasileiros. 
O presidente da Federação 
das CDLs do Ceará, Freitas 
Cordeiro, diretores e 
representantes das CDLs 
do nosso estado estão na 
comitiva composta por 182 
pessoas.

O Presidente da 
Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (Fiec), 
Ricardo Cavalcante, 
prestigiou a entrega do 
Prêmio Equilibrista 2022, 
que teve como agraciados 
o Presidente da 3 Corações 
e Diretor da FIEC, Pedro 
Lima; como Empresa Padrão 
a Brisanet, de Roberto 
Nogueira; e com o Prêmio 
IBEF, Jorge Pinheiro, 
Presidente do grupo 
Hapvida.

Com imensa alegria 
as Obras da Terra tem a 
honra de comunicar para 
vocês o show beneficente 
que o grande artista 
Philipe Dantas fará em 
prol dos trabalhos sociais 
da Fundação Terra em 
Maracanaú no próximo 
dia 15 de junho de 2022 no 
Teatro RioMar.

Philipe cantará solo e 
receberá como convidados 
para abrilhantar a noite o 
nosso amado padre Airton 
Freire e o grande poeta 
Bráulio Bessa.

Montiele Arruda, querida presença nos eventos da cidade
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Dizem que “Quem canta, 
seus males espanta”. Mas no 
que depender dos Barões da 
Pisadinha, uma boa música 
também serve para deixar 
de lado aquele “ex que só te 
fez sofrer”. Em parceria com 
Brahma, os artistas lançam 
seu novo single “Esquece 
Essa Disgrama”, com a letra 
perfeita para tirar da cabeça 
quem te fez tão mal e cur-

tir o momento com a gale-
ra. A nova música já está 
disponível nas rádios e nas 
plataformas de streaming, 
assim como o videoclipe no 
YouTube.

De maneira bem-humo-
rada e com as melodias já 
reconhecidas pelos fãs, os 
Barões da Pisadinha trazem 
nesse lançamento as prin-
cipais dicas para deixar a 

disgrama para trás, seja na 
academia, mudando de visu-
al ou até mesmo a caminho 
da balada com os amigos. 
O videoclipe ainda conta 
com a participação especial 
de Arthur Picoli que colo-
ca Rodrigo e Felipe Barão 
para malhar! Assista aqui: 
https://www.youtube.com/
watch?v=P8Cw2VfP15c. 

“Estamos animados 

com a parceria, a Brahma 
nos acompanha há algum 
tempo e tudo que fazemos 
juntos, é sucesso! Gravar o 
clipe foi muito divertido, 
assistam! Temos certeza que 
a música será um HIT!”, ce-
lebram os artistas. Agora, é 
só aumentar o som, decorar 
os passos e aproveitar a me-
lhor maneira para esquecer 
toda essa disgrama!

O chamado Voo do Rock, que ficará na Ponte Aérea São Paulo-Rio de Janeiro, fez um sobrevoo na Cidade do Rock, inédito em um voo comercial; promoveu uma apresentação ao vivo do duo de DJs JetLag

kelton@oestadoce.com.br

FGV promove debate sobre governança corporativa. No próximo dia 19, a FGV promove o webinar Governança corporativa 
- a visão sistêmica e o senso crítico dos profissionais da alta gestão estratégica. O debate abordará os mecanismos usados 
nas arquiteturas de governança corporativa que determinam as boas práticas nas organizações. Também será discutido como 
a visão sistêmica, o senso crítico e a condução ética dos profissionais que ocupam as cadeiras da alta gestão estratégica 
são fatores determinantes para geração de valor e lucro econômico. O debate será conduzido pelo professor de Governança 
Corporativa nos MBAs em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance da FGV, Rubens Mazzali, e terá moderação de 
Betovem Coura, professor e coordenador acadêmico dos MBAs da FGV. Para participar, basta acessar o link de inscrição abaixo.

Rio de Janeiro, 13 de maio 
de 2022: O céu não é o limite 
para o Rock in Rio! Na tarde 
desta sexta-feira, o maior fes-
tival de música e entreteni-
mento foi às alturas em uma 
ação especial promovida pela 
LATAM, em parceria com o 
Rock in Rio. Os passageiros 
a bordo da aeronave Airbus 
A319, que leva a logomarca 
oficial do Rock in Rio na sua 
fuselagem, foram surpreen-
didos com uma série de ati-
vações durante a viagem.

O chamado Voo do Rock, 
que ficará na Ponte Aérea São 
Paulo-Rio de Janeiro, fez um 
sobrevoo na Cidade do Rock, 
inédito em um voo comer-
cial; promoveu uma apresen-
tação ao vivo do duo de DJs 
JetLag -- uma das atrações 
confirmadas para o dia 10 
de setembro, no palco New 
Dance Order; e distribuiu 
aos passageiros uma caixa de 
som fazendo alusão ao con-
ceito da campanha da com-
panhia aérea, batizada de “A 
música te faz viajar”.

Durante o embarque no 
aeroporto de Congonhas, a 
diretora de Parcerias do Rock 
in Rio, Renata Guaraná, e Ali-
ne Mafra, diretora de Vendas 
e Marketing da LATAM Bra-
sil, deram as boas-vindas aos 
passageiros do voo especial e 
destacaram a importância do 
apoio. “É muito importante 

para o Rock in Rio ter empre-
sas parceiras que estão alinha-
das com a nossa filosofia. Está 
no DNA do festival promover 
ações que geram experiências 
inesquecíveis. Tenho a cer-
teza de que uma experiência 
especial e inusitada nas nu-
vens, como esta que estamos 
fazendo com a LATAM, ficará 
para sempre na memória des-
tes passageiros.”, conta Renata 
Guaraná, diretora de Parce-
rias do Rock in Rio.

O avião decolou às 15h05 do 
aeroporto de Congonhas (São 
Paulo) e pousou às 16h05 no 
aeroporto Santos Dumont (Rio 
de Janeiro), um dos símbolos 
da Cidade Maravilhosa e que 
vai recepcionar boa parte do 
público que vai acompanhar o 
festival nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 
11 de setembro deste ano.

Para realizar o sobrevoo da 
Cidade do Rock, a equipe de 
Operações da LATAM Bra-
sil coordenou previamente 
a rota mais adequada com o 
Centro de Gerenciamento da 
Navegação Aérea (CGNA) 
visando garantir melhor flui-
dez de tráfego aéreo no Rio 
de Janeiro, sem provocar 
impacto na pontualidade. 
Outro ponto importante ana-
lisado pela equipe foi em re-
lação às condições meteoro-
lógicas, que precisaram estar 
favoráveis para a realização 
do sobrevoo em condições 

de voo visual, uma vez que o 
piloto tem a todo momento 
contato visual com o solo, 
tanto visibilidade vertical 
como horizontal.

No total, três aeronaves Air-
bus A319 da LATAM Brasil 
serão adesivadas e voarão com 
estampas alusivas ao maior 
festival de música e entreteni-
mento do mundo até outubro 
deste ano. Confira aqui como 
foi o processo de transfor-
mação da primeira aeronave, 
após ficar cerca de 15 dias no 
LATAM MRO de São Carlos 
(SP). Esta é a segunda vez que 
a LATAM Brasil é apoiadora 
do Rock in Rio Brasil.

Sobre o Rock in Rio
O Rock in Rio foi criado 

para dar voz a uma geração 
e promover experiências úni-
cas e inovadoras. Em 1985, 
o evento foi responsável por 
colocar o Brasil na rota de 
shows internacionais. Baten-
do recordes de público a cada 
edição e gerando impactos 
positivos nos países onde é 
realizado, se consagrou como 
o maior festival de música e 
entretenimento do mundo. 
Consciente do poder disse-
minador da marca, hoje o 
Rock in Rio pauta-se por ser 
um evento com o propósito 
de construir um mundo me-
lhor para pessoas mais feli-
zes, confiantes e empáticas 

num planeta mais saudável.
A internacionalização da 

marca começou por Portugal, 
Lisboa, em 2004, onde o even-
to acontece até hoje, seguido 
por Espanha (Madri) e pelos 
Estados Unidos (Las Vegas). 
No Rock in Rio, os números 
não param de crescer. Pelas 
Cidades do Rock já passaram 
mais de 10 milhões de visi-
tantes nestas 20 edições. Em 
37 anos, o festival ganhou o 
mundo e tornou-se um verda-
deiro parque de experiências, 
mas muito além disso, cresceu 
e ampliou a sua atuação, sem-
pre com o olhar no futuro.

Adotando e incentivando 
práticas que apoiam o coleti-
vo, o Rock in Rio preza pela 
construção de um mundo 
melhor e se une a empresas 
que possuem este mesmo 
olhar e diretriz. Em 2013, foi 
reconhecido por seu poder 
realizador ao receber a certi-
ficação da norma ISO 20121 
- Eventos Sustentáveis. Des-
de a primeira edição, já ge-
rou 237 mil empregos di-
retos e indiretos e investiu, 
junto com seus parceiros, 
mais de R＄ 110 milhões em 
diferentes projetos, passan-
do por temas como sustenta-
bilidade, educação, música, 
florestas, entre outros.

FESTIVAL DE MÚSICAFESTIVAL DE MÚSICA
CHEGA ÀS ALTURASCHEGA ÀS ALTURAS

A aeronave da Latam, com a temática Rock in Rio, sobrevoou a Cidade do Rock

Alex IX Energia SPE S.A.
CNPJ/ME nº 30.567.568/0001-50 – NIRE 23.300.043.901

Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 10 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 10 de maio de 2022, na sede social da Alex IX Energia SPE S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará, na Rod BR-437, 
antiga frente p/ Rod BR-405, Fazenda Alex, s/n, Setor Parte H, bairro Estrada Limoeiro Sucupira – 
Chapada Apodi, CEP: 62.930-000, às 09:00 horas. 2. Convocação e Presença: Assembleia realizada 
independentemente das formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 
6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos acionistas detentores da totalidade do capital social, 
Alex Energia Participações S.A. e Lethe Energia S.A., conforme o Livro de Presença de Acionistas. 3. 
Publicação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Companhia relativas 
ao exercício social findo em 31.12.2021 foram publicadas no Jornal O Estado, edição de 1 de abril 
de 2022, página 04, em versão impressa e digital. Dispensada a publicação do aviso de que trata 
o artigo 133 da Lei nº 6404 em face do disposto no § 4º do mesmo artigo da referida Lei. 4. Mesa: 
Foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli e para secretariá-los 
a Srta. Isis Paula Cerinotti Malhaes. 5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) 
Aprovar a distribuição de dividendos complementares à conta da Reserva de Lucros constituída com 
base nas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (ii) proposta de redução do capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei de 
Sociedades Anônimas; (iii) outros assuntos de interesse social. Em Assembleia Geral Ordinária: 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a Proposta 
da Administração para Destinação do Resultado do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 
2021 (Anexo I); (iii) eleger e reeleger os diretores da Sociedade; (iv) fixar o valor da remuneração 
global anual dos Diretores. 6. Deliberações: Os senhores acionistas, após análise e discussão dos 
assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade dos membros presentes: Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 6.1. Aprovar o pagamento de dividendos complementares, no 
valor total de R$ 300.201,10 (trezentos mil, duzentos e um reais e dez centavos), à conta da Reserva 
Especial, constituída com base nos lucros apurados nas Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social encerrado 31 de dezembro de 2020, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 21.09.2021. 6.2. Com fundamento no artigo 173 da Lei de Sociedades Anônimas, os 
acionistas aprovam ainda a redução em R$ 23.171.571,90 (vinte três milhões, cento e setenta e um 
mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos) o capital social da Companhia, por julgá-lo 
excessivo em relação às necessidades operacionais e de investimento da Companhia, passando o 
capital social, portanto, de R$ 87.180.509,54 (oitenta e sete milhões, cento e oitenta mil, quinhentos 
e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 64.008.937,64 (sessenta e quatro milhões, 
oito mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos). 6.2.1. Considerando que 
as ações em que se divide o capital social não têm valor nominal, aprovar que a redução de capital 
será efetivada sem o respectivo cancelamento de ações, passando o artigo 5º do estatuto social a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado é de 
R$ 64.008.937,64 (sessenta e quatro milhões, oito mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e 
quatro centavos), dividido em 109.780.141 (cento e nove milhões, setecentos e oitenta mil, cento e 
quarenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6.2.2. Registrar que o valor a ser 
pago a título de dividendos complementares e de redução de capital, acima aprovados, será pago aos 
acionistas da Companhia, na proporção de sua participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas
Qtde de Ações

Ordinárias %
Montante Reduzido
e declarado (em R$)

Alex Energia Participações S.A 108.711.099 99,0261973 23.243.204,24
Lethe Energia S.A. 1.069.042 0,9738027 228.568,76
Total 109.780.141 100 23.471.773,00

6.3. Consignar que a Sociedade é afiliada da Pérola Energética S.A. (CPNJ 09.629.945/0001-41), 
Tangara Energia S.A. (CNPJ 03.573.381/0001-96), Elera Renováveis S.A. (CNPJ 02.808.298/0001-
96), Itiquira Energética S.A. (CNPJ 00.185.041/0001-08), TERP GLBL Brasil I Participações Ltda. 
(CNPJ 21.748.188/0001-20), Rio Casca Energética S.A. (CNPJ 09.597.979/0001-00), Duas Lagoas 
Energética S.A. (CNPJ 23.540.237/0001-60), Mirante Energética S.A. (CNPJ 23.541.412/0001-34) e 
Topázio Energética S.A. (CNPJ 09.627.323/0001-84) e suas respectivas controladas e controladoras, 
sendo, portanto, todas pertencentes ao mesmo “grupo econômico”. Em Assembleia Geral Ordinária: 
6.4. Aprovar, em sua íntegra, sem ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, con-
forme publicadas. 6.5. Aprovar a Proposta da Administração para Destinação do Resultado do Exercício 
Social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (Anexo I), elaborada e aprovada pela administração 
da Companhia, cujo valor total é de R$ 347.932,66 (trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e 
trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), destinando: (i) R$ 17.396,63 (dezessete mil, trezentos 
e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), à constituição da Reserva Legal, nos termos do 
artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 26, § 1º do Estatuto Social da Sociedade. (ii) R$ 82.634,01 
(oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e um centavo), correspondente a 25% do lucro 
líquido do exercício, para pagamento de dividendo mínimo obrigatório, a ser distribuído entre os 
acionistas na proporção de suas participações no capital social, conforme previsto no artigo 25, § 
2º do Estatuto Social da Companhia e no artigo 202 da Lei 6.404/76. (iii) R$ 247.902,02 (duzentos 
e quarenta e sete mil, novecentos e dois reais e dois centavos), correspondente a parcela do saldo 
remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021, ao pagamento de 
dividendos complementares. 6.5.1. Os dividendos ora declarados, no item 6.5, devem ser pagos 
aos acionistas conforme a disponibilidade de caixa da Sociedade dentro do exercício social em curso, 
nos termos do § 3º do art. 205 da Lei de Sociedades Anônimas; e na proporção de sua participação 
no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas
Qtde de Ações

Ordinárias %
Montante Reduzido
e declarado (em R$)

Alex Energia Participações S.A. 108.711.099 99,0261973 327.317,27
Lethe Energia S.A. 1.069.042 0,9738027 3.218,76
Total 109.780.141 100 330.536,03

6.6. Para compor a Diretoria da Sociedade, eleger o Sr. (i) Flavio Martins Ribeiro, brasileiro, 
engenheiro, portador da cédula de identidade nº 7696206, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/
MF sob o nº 035.898.606-00 residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço profissional na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Worldwide 
Offices, bloco 02, salas 401 a 404, bairro Jacarepaguá, CEP 22.775-028 , para o cargo de Diretor sem 
Designação Específica; e reeleger os Srs. (iii) Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira, brasileiro, 
casado, contador, portador da carteira de identidade nº 10.341.661-6, expedida pelo SSP/RJ, e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 071.000.747-70, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach 200, World-
wide Offices, bloco 02, salas 401 a 404, bairro Jacarepaguá, CEP 22.775-028, para ocupar o cargo 
de Diretor Vice-Presidente; e (iv) Carlos Gustavo Nogari Andrioli, brasileiro, casado, advogado, 
portador da cédula de identidade nº 21.793, expedida pela OAB/PR, e inscrito no CPF/MF sob o no 
861.403.379-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach 200, Worldwide Offices, bloco 02, 
salas 401 a 404, bairro Jacarepaguá, CEP 22.775-028, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, 
todos com prazo de gestão de até 01 (um) ano a contar da assinatura desta data, e em conformidade 
com o artigo 12 do Estatuto Social. 6.6.1. Os Diretores, ora eleitos, declaram que não estão impedi-
dos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de 
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade. A formalização da referida eleição se dará mediante assi-
natura do termo de posse lavrado no livro de atas da administração, nos prazos e normas previstos no 
Artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e no Artigo 9º, parágrafo primeiro do Estatuto Social. 6.6.2. Consignar 
que os diretores Beverly dos Santos Martinez e Alberto dos Santos Lopes, eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 21 de setembro de 2021, não fazem mais parte da diretoria da Companhia a 
partir desta data. 6.7. Fixar em até R$ 12.000,00 (doze mil reais) o montante global da remuneração 
anual dos administradores. 6.8. Lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 
1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 7. Encerramento e Lavratura: O Sr. Presidente colocou a palavra 
à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspen-
sos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, 
foi devidamente assinada pelas acionistas e pelos integrantes da mesa que a presidiram. Limoeiro 
do Norte, 10 de maio de 2022. Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Presidente da Mesa; Isis Paula 
Cerinotti Malhaes – Secretária. Alex Energia Participações S.A. (Carlos Gustavo Nogari Andrioli e 
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira) Lethe Energia S.A. (Carlos Gustavo Nogari Andrioli e Nilton 
Leonardo Fernandes de Oliveira) 
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