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Superávit da 
balança caminha 
para US$ 60 
bilhões

A balança comercial atingiu su-
perávit de US$ 58,83 bilhões no 
acumulado do ano, até a segunda 
semana de dezembro, com alta de 
24,2% pela média diária, sobre o 
período de janeiro a dezembro de 
2020. Já a corrente de comércio 
(soma das exportações e impor-
tações) chegou a US$ 472,42 bi-
lhões, com crescimento de 36,6%.

As exportações em 2021 so-
mam US$ 265,63 bilhões, com 
aumento de 35,1%, enquanto as 
importações subiram 38,5% e to-
talizam US$ 206,79 bilhões. Os 
dados foram divulgados nesta 
segunda-feira pela Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) do Mi-
nistério da Economia.

No acumulado de dezembro, as 
exportações cresceram 43% e so-
maram US$ 9,60 bilhões, enquan-
to as importações subiram 36,6% 
e totalizaram US$ 7,82 bilhões. 
Dessa forma, a balança comercial 
registrou até agora, no mês, supe-
rávit de US$ 1,77 bilhão, em alta 
de 80,5%.

Na segunda semana de dezem-
bro, isoladamente, as exportações 
somaram US$ 5,51 bilhões, en-
quanto as importações foram de 
US$ 4,858 bilhões.

Nas exportações, os destaques 
foram as vendas da Indústria Ex-
trativista (+39,4%), da Indústria 
de Transformação (+42,6%) e da 
Agropecuária (+52,9%).

Os mesmos segmentos puxa-
ram a alta nas importações: Indús-
tria de Transformação (+29,2%), 
Agropecuária (+22,9%) e pro-
dutos da Indústria Extrativista 
(+204,8%).

Gasolina no exterior vai baixar por causa da Selic?

A ata do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC) 

informa que a taxa básica de ju-
ros, a Selic, deve subir novamente 
na próxima reunião do Copom, 
em fevereiro de 2022. A alta de-
ve repetir o 1,5 ponto percentu-
al de dezembro, levando a Selic a 
10,75% em fevereiro.

“O objetivo é de frear a infla-
ção, mas, a meu ver, o risco de re-
cessão aumenta com o pagamento 
de juros como estes, que desesti-
mulam o investimento no Brasil”, 
adverte o advogado e economista 
Alessandro Azzoni.

Acrescenta que na recuperação 
da economia após a pandemia, co-
mo agora, a taxa de lucro das em-
presas chega a apenas 10% “com 
muito suor e com os negócios sob 

constantes riscos”. Azzoni lembra 
também que “esse efeito recessivo 
aconteceu em 1997, quando a taxa 
de juros chegou a 14.75%”.

Para a economista e coordena-
dora nacional da Auditoria Cidadã 
da Dívida, Maria Lucia Fattorelli, 
o aumento dos juros vai amarrar 
toda a economia do Brasil. “Ao 
disparar a Selic, o Banco Central 
se coloca a serviço da destruição 
de nossas possibilidades de de-
senvolvimento socioeconômico”, 
afirma em seu perfil no Twitter.

“Aumentar o juro vai servir pa-
ra baixar o preço da gasolina, do 
diesel, do etanol? Claro que não! 
Porque o preço dos alimentos está 
alto assim? Por causa do agrone-
gócio. Que não é pop, não é tec e 
não está nem aí para alimentação 
do povo brasileiro. Quer exportar, 

ganhar muito em dólar
Alessandro Azzoni alerta pa-

ra a alta da inadimplência, “pois, 
quando sobe a Selic, a taxa básica 
de juros equaliza a taxa de juros 
do mercado, aumentando o custo 
do dinheiro, e com o dinheiro fi-
cando mais caro, o consumo cai, 
evidentemente”. Azzoni ressalta 
que “o último relatório do Banco 
Central revela que mais de 70% da 
população brasileira está endivida-
da”.

A taxa básica de juros chegou a 
45% em 1999, durante o governo 
de Fernando Henrique Cardoso, 
com Armínio Fraga à frente do 
Banco Central. A taxa Selic média 
nos anos de FHC foi de 26,6%; 
com Lula caiu para 13,7%; com 
Dilma, a queda prosseguiu, para 
9,9% ao ano. Páginas 3 e 6

Sete em cada 
10 brasileiros 
não confiam em 
Bolsonaro

Pesquisa feita pelo Ipec, divul-
gada no início da noite pelo portal 
g1, mostra que 70% dos entrevis-
tados não confiam no presidente 
Jair Bolsonaro, contra 27% que 
confiam; 3% não sabe ou não res-
pondeu à pergunta.

O levantamento revela que a 
avaliação do Governo Bolsonaro 
segue piorando, embora a varia-
ção tenha se dado dentro da mar-
gem de erro. O percentual dos 
que acha o governo ruim ou pés-
simo foi para 55% (de 53% em se-
tembro); regular foi a resposta de 
25% (eram 23%); e ótimo/bom 
caiu para 19% (de 22%).

A margem de erro é de 2 pon-
tos percentuais para mais ou para 
menos, com nível de confiança de 
95%. O Ipec foi criado por ex-
-executivos do Ibope Inteligência 
após seu encerramento.

A forma de governar de Jair 
Bolsonaro é desaprovada por 68% 
(mesmo percentual de setembro); 
aprovam 27% (eram 28%).

Setor de  
seguros espera 
crescer 12,6% 
este ano

A Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNSeg) estimou que 
a arrecadação do setor, excluindo 
seguro-saúde e Dpvat, deverá fe-
char 2021 com cerca de R$ 303,4 
bilhões, aumento de 12,6% sobre 
2020. “Só algo muito grave pode-
rá levar a um crescimento inferior 
a dois dígitos”, afirmou o presi-
dente da CNSeg, Marcio Corio-
lano. A projeção considera os 12 
meses móveis até outubro deste 
ano, atualizados este mês.

Para esse resultado, contribuem 
os segmentos de danos e responsa-
bilidades, com expansão de 13,3% 
sobre o ano passado, cobertura de 
pessoas – planos de risco (12,9%), 
cobertura de pessoas – planos de 
acumulação (14%), capitalização 
(3,5%) e saúde suplementar (7,1%, 
nos quatro trimestres móveis fin-
dos no 3º trimestre).

Segundo o executivo, já se ve-
rificou este ano uma recuperação 
muito forte do mercado. As pro-
jeções para o futuro serão influen-
ciadas pelas condições da econo-
mia brasileira e terão expansão 
sobre uma base mais gorda deste 
ano, indicou.

Copom contrata recessão com 
novos aumentos dos juros

Setor de serviços surpreende e
tem queda forte em outubro
Analistas reduzem projeção do PIB para 2021 e 2022

O volume de serviços no 
Brasil caiu 1,2% em 
outubro na compara-

ção com setembro, na série com 
ajuste sazonal, acumulando uma 
queda de 1,9% nos dois últimos 
meses. Essa perda não elimina o 
ganho do período de abril a agos-
to de 2021 (6,2%), mas reduz o 
distanciamento com relação ao 
nível pré-pandemia. Em outubro, 
o setor de serviços estava 2,1% 
acima do patamar de fevereiro de 
2020. As informações são da Pes-
quisa Mensal de Serviços (PMS) 
do IBGE.

Étore Sanchez, economista-
-chefe da Ativa Investimentos, 
lembra que o mercado financeiro 
esperava algo próximo da esta-
bilidade (alta de 0,1%), mas o 
resultado veio pior que a expec-
tativa. A Ativa projetava queda 
de 0,5%. “Na comparação anual, 
o avanço foi de 7,5%, também 
abaixo da mediana do mercado 
de 9,6% e de nossa estimativa 
de 8,5%.” Sanchez destaca que o 
avanço robusto na comparação 
anual se deve à base de referência 
extremamente deprimida no ano 
passado, reflexo da restrição de 

mobilidade imposta pela pande-
mia em 2020.

“A forte surpresa baixista no 
resultado ante nossa expectativa, 
já não otimista, nos fez revisar 
nossa perspectiva de crescimen-
to em 4,5% para 4,4% em 2021. 
O resultado da PMS vem apenas 
confirmando nossa perspectiva 
ruim sobre a economia esse ano. 
A renda caiu, e o crédito já cobra 
sua conta. Para 2022 a perspectiva 
é ainda pior” analisa o economis-
ta-chefe da Ativa, que revisou a 
projeção do PIB de 2022 de 0,5% 
para 0,3%.

Fernando Frazão/ABr
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Presidindo para quem? O salto no escuro

Amar é uma Oração

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Nem falta simpa-
tia com o modo 
espontâneo, um 

jeito nordestino de se apre-
sentar. Mas há um currículo. 
O homem público, como 
todo ser humano, pode mu-
dar. Afinal as experiências, os 
conhecimentos que se acu-
mulam ao longo da existên-
cia devem servir para melhor 
entender as realidades sociais, 
a compreensão da natureza 
e rever decisões, posiciona-
mentos, tendo a honestidade 
e sinceridade como apaná-
gios permanentes.

No entanto deve existir 
uma linha, um contínuo de 
opções numa direção que 
evite a surpresa, não haja 
uma radical mudança de di-
reção.

Sem rigidez nem buscando 
justificativas, onde a opção 
por Ciro Gomes para presi-
dente faz água é nesta, diga-
mos, volubilidade política.

Ciro Ferreira Gomes 
(Pindamonhangaba, SP, 
1957) aos quatro anos de 
idade instalou-se em Sobral 
(Ceará), onde vivia toda a fa-
mília de seu pai, José Eucli-
des Ferreira Gomes Júnior, 
casado com a paulista Maria 
José Santos. Em entrevista 
ao Roda Viva (1991), afir-
mou que, no movimento 
estudantil universitário, se 
aproximou mais da esquer-
da católica.

No final da década 1970, 
reiniciavam, com dificulda-
de, as formações de grupos 
estudantis, debelados no pe-
ríodo que se seguiu ao golpe 
de 1964, especialmente no 
final dos anos 1960. Com a 
presidência de Ernesto Gei-
sel, os estudantes voltaram 

às ruas na defesa das liber-
dades democráticas, pelo 
fim das prisões e torturas 
e pela anistia ampla, geral 
e irrestrita. Pouco a pouco, 
as principais organizações 
estudantis foram se recons-
truindo. Ressurgiram os 
DCEs, as UEEs e, em 1979, 
a UNE foi refundada.

Ciro, aprovado em pri-
meiro lugar para a Facul-
dade de Direito em 1976, 
estudava na Universidade 
Federal do Ceará (UFC). 
Aos 23 anos, advogado e 
professor universitário, seu 
pai, tendo sido eleito pre-
feito de Sobral, o nomeou 
procurador do município.

Ciro chega à política pe-
las mãos do pai e se filia 
ao partido dele, o Partido 
Democrático Social (PDS), 
de sustentação da ditadura, 
pelo qual disputou sua pri-
meira eleição, em 1982, ten-
do sido o deputado estadu-
al mais votado na cidade de 
Sobral, onde obteve 11.600 
votos.

Em 1983, Ciro filiou-se 
ao Partido do Movimen-
to Democrático Brasileiro 
(PMDB) e, de acordo com 
a Wikipédia, “assumiu seu 
primeiro mandato de forma 
ousada: se manifestando 
inclusive contra o governa-
dor eleito pelo seu próprio 
partido, Gonzaga Mota. 
Ciro chamou a atenção da 
imprensa local por debater 
questões nacionais, demo-
cracia, reformas sociais, li-
berdades e até geopolítica 
internacional, algo que, se-
gundo ele, havia sido deixa-
do de lado pelos políticos 
cearenses”.

Podemos afirmar sem 
restrição que os partidos 
políticos, até os assumida-
mente ideológicos, como 
os comunistas, não seguem 

sempre as orientações dou-
trinárias, alguns nem mes-
mo as têm. Mas neste cur-
to período da faculdade à 
primeira legislatura política, 
Ciro Gomes já transitava 
em partidos ou movimen-
tos de filosofias distintas: 
esquerda católica, base po-
lítica dos governos militares 
e a oposição consentida.

No PMDB, foi eleito 
(1988) prefeito de Fortale-
za; em 1990, já no PSDB, 
elege-se no primeiro turno 
(56% dos votos válidos) go-
vernador do Ceará. Ainda 
no PSDB será ministro da 
Fazenda de Itamar Franco. 
Por incompatibilidade com 
Fernando Henrique Cardo-
so, vai em 1997 para o PPS.

O Partido Popular Socia-
lista (PPS) é um exemplo 
da falta de consistência dos 
partidos políticos no Bra-
sil, embora não seja uma 
característica apenas nossa. 
Foi fundado em 1992 por 
membros do Partido Co-
munista Brasileiro (PCB), 
apoiou o neoliberalismo de 
Fernando Henrique Cardo-
so e, em 2017, compunha o 
ministério de Michel Temer.

Ciro, em 2005, se filia ao 
PSB e, em 2013, ao Pros. 
Desde 2015 está no PDT, 
que foi fundado por Leonel 
Brizola, em 1979, quando o 
general Golbery do Couto e 
Silva, usando manobra jurí-
dica, lhe tirou o PTB, pelo 
qual sempre militara e fora 
cassado em 1964.

Como ministro da Fazen-
da de Itamar Franco (6 de 
setembro de 1994 a 1º de ja-
neiro de 1995) Ciro Gomes  
participou da privatização 
da Embraer e outras quatro 
coligadas, por R$ 154,1 mi-
lhões, pagos integralmente 
em títulos da dívida de es-
tatais (“moedas podres”), 

sendo adquirente o consór-
cio liderado pelo Banco Bo-
zano, Simonsen com 55,4% 
das ações ordinárias.

De 1º de janeiro de 2003 
a 31 de março de 2006, Ci-
ro foi ministro da Integra-
ção Nacional do presidente 
Lula, quando se aprova o 
projeto de transposição do 
rio São Francisco, resolução 
47/2005 do Conselho Na-
cional de Recursos Hídricos 
(CNRH).

Seu último mandato polí-
tico foi o de deputado fede-
ral, entre 2007 e 2011, pelo 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB).

O Brasil não vive um mo-
mento de pacífica condução 
e administração. Ao contrá-
rio, estamos em plena guerra 
híbrida, onde nem mesmo 
faltam assassinatos e traições 
ao Estado Nacional.

Para que a sociedade viva 
com tranquilidade, é indis-
pensável que o Estado Na-
cional reflita sua confiança e 
corresponda a seus anseios 
de vida digna e progres-
so. Tudo isso vem sendo 
objeto de disputa entre os 
brasileiros e os capitais apá-
tridas, onde capitais margi-
nais, fruto de atos contra a 
própria humanidade, têm 
acolhida.

Entendemos que esta é 
a realidade brasileira que se 
instalou em 1990. Naquele 
momento, estando em dispu-
ta eleitoral, pela primeira vez 
desde 1960, a Presidência da 
República, entre candidatos 
experientes e nacionalistas, à 
esquerda, centro ou direita, 
como Leonel Brizola, Ulys-
ses Guimarães, Mário Covas 
e Aureliano Chaves, os inte-
resses estrangeiros, com o 
sempre antinacional sistema 
de comunicação da família 
Marinho, empurraram com 

as “fake news” um jovem, 
sem respaldo partidário nem 
higidez moral nem ética, pa-
ra ser uma marionete desses 
interesses: do sistema Globo 
e dos capitais financeiros 
apátridas.

Ciro apoiou no primeiro 
turno o candidato do seu 
partido à época, Mario Co-
vas, e seguiu parte dos tu-
canos, apoiando Lula no se-
gundo turno. Também em 
2016, como integrante do 
PDT, Ciro seguiu a orienta-
ção partidária colocando-se 
contra o impeachment da 
presidente Dilma, entendi-
do como um golpe jurídico-
-parlamentar.

Mas o contraditório é ter 
como seu colaborador dire-
to o reconhecido recruta-
dor da CIA (agência estadu-
nidense para espionagens, 
golpes e revoluções) Ro-
berto Mangabeira Unger, 
um típico neodemocrata da 
política dos EUA.

Na verdade, o que as-
susta em Ciro Gomes é es-
ta falta de consistência em 
um projeto para o País que, 
malgrado esteja filiado ao 
PDT, não é nacional traba-
lhista. Embora tenha muito 
clara a necessidade do de-
senvolvimento, falta a ele a 
matriz nacionalista somente 
pela qual o desenvolvimen-
to ganha seu sentido verda-
deiro, que não é apenas o 
dos projetos tecnocráticos, 
mas finca raízes nas condi-
ções nacionais e no imagi-
nário popular.

Do Plano Nacional de 
Desenvolvimento do Ci-
ro, já tivemos a experiência 
dos governos petistas, que, 
apesar de melhorias dignas 
de nota, não foram capa-
zes de sustentar uma nova 
arrancada nacional. Talvez 
Ciro seja um bom ministro, 

como foi do Governo Lu-
la, ou um bom parlamentar, 
como também foi, mas fal-
ta a ele a grandeza do es-
tadista, a estatura de quem 
representa um enorme país 
como o Brasil e o conduz 
rumo ao futuro.

Aliado às idas e vindas 
partidárias, nossa avaliação 
é que se dá um salto no es-
curo. Continuaremos, como 
desde a sucessão do presi-
dente Geisel, conduzidos 
pelas finanças – atualmen-
te com forte participação 
de capitais das drogas, dos 
contrabandos de armas, 
pessoas e órgãos humanos, 
da prostituição, chantagens 
e corrupção – capitais mar-
ginais apátridas?

Ou teremos o plebiscito 
revogatório de todas as alte-
rações na Constituição, que 
possibilitaram as privatiza-
ções, transferência para ini-
ciativa privada de atividades 
próprias do Estado Nacio-
nal e alienações de bens pú-
blicos para particulares, e as 
extinções ou reduções dos 
direitos sociais, trabalhistas 
e previdenciários?

O povo brasileiro não 
resistirá a mais quatro anos 
de sistemáticos assaltos aos 
bens públicos, à falta de 
saúde, educação, moradia e 
transporte urbano, ao de-
semprego, baixos salários, 
incertezas quanto ao dia de 
amanhã, miséria e mortes.

Esta eleição deverá pro-
duzir transformações que 
renovem a esperança do 
povo no Estado Nacional 
Soberano e Cidadão. Ou 
não valerá votar.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política na Universidade 

Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.

Por Paiva Netto

A Prece não é o re-
fúgio dos covardes 
nem dos ociosos. 

Ela nos eleva, o trabalho nos 
realiza. O Papa reza, o Dalai-
-Lama medita, Chico Xavier 
(1910–2002) orava, os rabi-
nos entoam suas súplicas, 
os evangélicos cantam seus 
louvores a Deus, os islâmicos 
recitam o Corão Sagrado…

O que é a Prece senão o 
Amor que se dispõe para 
grandes feitos? Um irmão 
ateu, quando medita e pra-
tica um ato que beneficia a 
coletividade, está orando.

Em meu livro Crônicas e 
Entrevistas (2000), escrevi que 
orar e meditar se asseme-
lham. Rezar não é uma ação 
simplesmente figurativa. É o 
mais forte instrumental que 
a essência humana, o Capi-

tal Divino, possui. O monge 
alemão Tomás de Kempis 
(aprox. 1380–1471) grafou, 
em Imitação de Cristo: “Su-
blime é a arte de conversar 
com Deus”.

Nestes tempos de mun-
dialização, em que muitas 
fronteiras caem preferente-
mente sobre as cabeças das 
populações mais pobres, o 
povo procura um rumo se-
guro para a existência, regi-

da por forças discrepantes. 
Nem sempre é o melhor de 
todos o destino que lhe ofe-
recem. E a História se repe-
te no somatório de enganos 
que podem desembocar 
num movimento incontro-
lável de massas. As nações 
também vomitam. 

Buscam, então, alento 
para suas dores na violência 
ou no Invisível. No entan-
to, como diversos se acos-

tumaram a uma visão res-
tritiva do Poder Espiritual, 
muita vez erguem sua prece 
a um deus antropomórfico, 
que não lhes responde, pois 
nem existe. E aí se frustram. 

Creio que até Karl Marx 
(1818–1883) proferiria a 
oração, como poderosa 
ferramenta psíquica para o 
fortalecimento da mente e 
fator de estabilidade ante os 
dramas pessoais e familia-

res, que todos enfrentamos. 
Apesar da convicção de al-
guns, o criador do marxismo 
também era ser humano, a 
seu modo preocupado com 
os problemas sociais. Certa-
mente, o polêmico autor de 
O Capital meditava acerca de 
seus ideais. Sabendo ou não, 
de certa forma orava.

José de Paiva Netto é jornalista, 
radialista e escritor.
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COMENTÁRIOS

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

Custo do trabalho 
despenca, mas  
emprego não aparece

Em 2014, o custo do trabalho no Brasil equivalia a 
36% do pago pelos patrões nos EUA. Com a “defor-

ma trabalhista de Temer”, tuíta o professor de Economia 
Marcio Pochmann, o custo caiu para 24%, em 2019, “sem 
elevar o nível de emprego assalariado formal, que atual-
mente responde somente por 1/3 do total da ocupação 
nacional no setor privado”.

Mas, determina a Lei de Murphy, não há nada tão ruim 
que não possa piorar. “Enquanto a deforma trabalhista de 
Temer buscou legalizar a informalidade, a proposta atual 
de Bolsonaro trata de legalizar a fraude nos contratos de 
trabalho. Não terá força para elevar o nível de emprego, 
favorecendo só o patronato, com a liberação da precariza-
ção no trabalho”, completa o economista.

Em outro tuíte, Pochmann compara: “Da União Euro-
peia vem a posição oficial de que o trabalhador de aplica-
tivo deva ser compreendido como empregado, portanto 
sindicalizável. Já no Brasil, o Governo Bolsonaro trata da 
liberalização do patronato para substituir a relação salarial 
pela relação crédito-débito.”

Bye, bye, Brasil
Cada vez mais moradores do Rio de Janeiro tentam a 

vida no exterior. É o que mostra o aumento nos atos de 
apostilamentos, serviço de validação de documentos para 
uso internacional feitos em cartórios, que cresceram 54% 
no segundo semestre deste ano no Rio de Janeiro, segundo 
o Colégio Notarial do Brasil – RJ (CNB/RJ).

Entre junho e novembro de 2021, foram realizados mais 
de 124.532 mil apostilamentos no Rio, enquanto no mesmo 
período do ano passado foram validados 80.762 mil docu-
mentos. Quando observados apenas aqueles referentes a so-
licitações de vistos para estudos ou abertura de processos 
de dupla cidadania, o crescimento foi de 106%, passando de 
46.034 mil no segundo semestre do ano passado, para 94.644 
mil no mesmo período de 2021. Em 2020, os documentos 
apostilados referentes a quem desejava estudar ou tirar du-
pla cidadania representavam 57% do total de atos praticados, 
enquanto em 2021 já representam 76% das solicitações.

Inimigo íntimo
As investigações parecem comprovar o que denunciou o 

grupo Anonymous: o ataque ao site do Ministério da Saúde 
teria sido um “trabalho interno”.

Rápidas
O Proderj realizou, em parceria com a Fundação Ceperj, 

programa de capacitação de servidores de TIC no Estado 
do Rio de Janeiro. A Academia Proderj, com 58 cursos de 
extensão gratuitos e 1,2 mil participantes, deve se repetir em 
2022 *** O Lecadô inaugura nesse final de semana uma loja 
na estação do metrô de Ipanema. É a primeira unidade da 
marca nesse modelo. A rede encerra 2021 com 42 unidades 
próprias e franqueadas no Estado do Rio de Janeiro *** O 
empresário Alexis de Vaulx, do Camarote Incentivo Brasil, 
debateu com a secretária de Estado de Cultura do Rio de 
Janeiro, Danielle Barros, sobre a Exposição Carnaval do Rio 
no único museu de figurino do mundo na França *** O Bra-
sil tem sua primeira Câmara Especializada em Mediação e 
Arbitragem Imobiliária (Cemai), com os advogados Carlos 
Henrique Jund Gabriel de Britto Silva em sua diretoria.

ECIA-IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA COMÉRCIO S/A
CNPJ/ME: 33.503.251/0001-48 - NIRE: 333001581-71

EXTRATO PARCIAL DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021. A ECIA-IRMÃOS ARAUJO EN-
GENHARIA COMÉRCIO S/A (“Companhia”) faz referência à Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 03 de dezembro de 2021, na sede da Companhia, 
localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Ivan Raposo nº 
431 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22.621-040, às 12h (doze horas) (“AGE”), con-
vocada na forma do Edital de Convocação, no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro e no Monitor Mercantil nas edições dos dias em 25, 26 e 29 de novembro 
de 2021, em atendimento aos requisitos formais da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto 
Social, assim como de forma adicional por correio eletrônico e carta física, para 
informar que os acionistas MLA ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA., LSS2222 
PARTICIPAÇÕES LTDA., COSTRUTORA AF2 LTDA., DCJC PARTICIPAÇÕES 
LTDA., TECHNIQUE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., CSA & FILHOS 
PARTICIPAÇÕES LTDA., DECCAL 4 PARTICIPAÇÕES LTDA., ESPÓLIO DE 
CARLOS FERNANDES DE ARAÚJO se fizeram presentes na AGE mediante o 
comparecimento de seus representantes legais; e ESPÓLIO DE ALEXANDRE 
SILVA ARAÚJO se fez presente na AGE mediante manifestação de voto por 
escrito, apresentada antes da instalação da AGE; portanto, sob a presidência do 
Sr. Fernando Azevedo de Araújo e secretariada pelo Sr. João Pedro Barroso do 
Nascimento, os acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia 
deliberaram e aprovaram, por maioria, a Redução do capital social da Compa-
nhia, no valor de R$13.014.533,98, na forma do art. 173 da Lei 6.404/1976, por 
julgá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, com restituição aos 
acionistas de parte do valor das ações, na forma do art. 174 da Lei 6.404/1976, 
de modo que o capital social da Companhia qual passou de R$25.506.725,40 
para R$12.492.191,44, com a correspondente alteração da redação do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia (“Redução de Capital”). Para os fins do art. 
174 da Lei 6.404/1976, a Redução de Capital somente se tornará efetiva e o 
pagamento da restituição aos acionistas será realizado apenas após o decurso 
do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data desta publicação, sem que tenha 
sido apresentada pelos credores quirografários oposição à Redução de Capital 
ou, caso haja oposição, mediante a prova do pagamento ou depósito judicial dos 
valores devidos a tais credores. Rio de Janeiro – RJ, 13 de dezembro de 2021. 
ECIA-IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA COMÉRCIO S/A.

AVISO DE LEILÃO
Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público Oficial,
matrícula nº 151 JUCERJA, devidamente autorizado por
Fernando Malta Leite, faz saber que, venderá em leilão
eletrônico nos dias 11, 18 e 31/01/2022, sempre às 11 h, pelo
site www.machadoleiloes.com.br, o carneiro perpétuo nº 9765,
da quadra 14, localizado no Cemitério São Francisco Xavier,
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 311, Caju, Rio de Janeiro /
RJ, por valor igual ou acima de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e
novecentos reais). Condições: arrematação à vista, comissão
de 5% ao Leiloeiro e taxa de transferência. RJ, 14/12/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA

DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS MÚTUO TALISMÃ
A Comissão para constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria
da Associação de Benefícios Mútuos TALISMÃ, CONVOCA, todas as
pessoas interessadas, para a realização da Assembleia Geral Ordinária,
no dia 07 de Janeiro de 2022, às 09h00min em primeira convocação, e
às 09h30min em segunda com qualquer número de presentes. A
Assembleia ocorrerá na sede provisória, sito a Estrada do Tindiba, 2381,
Sala 209, Taquara - Rio de Janeiro – RJ, a fim de serem deliberados e
discutidos a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberação sobre a fundação
da Associação. 2 – Aprovação do Estatuto Social da entidade; 3- Eleição
e posse da 1ª Diretoria; 4 – Assuntos de interesse geral.

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (SindilojasRio)

Rua da Quitanda, 3 – 10º andar – Centro – Rio de Janeiro
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE)

ASSEMBLEIA GERAL EXTRA ORDINÁRIA – O Presidente do SindilojasRio
convoca os associados em dia com as suas obrigações estatutárias para
se reunirem em AGE, na sede social, Rua da Quitanda, 3 – 10º andar, no dia
21 de dezembro de 2021, às 11:30 horas em primeira convocação e às
12:00 horas em segunda e última chamada, para apreciação e deliberação
da seguinte pauta: 1. Aprovar a cobrança e valores das Contribuições para
manutenção, custeio e revigoramento do Sindicato; 2. Aprovar o reajuste
dos valores da Contribuição Associativa para 2022. Por incluir a pauta desta
AGE matérias de interesse da categoria de lojistas do comércio desta Cidade,
de acordo com o parágrafo único do art. 16 do Estatuto, dela poderão
participar as empresas lojistas da cidade do Rio de Janeiro, independentemente
de serem associadas, devendo ser comprovada à Assembleia a condição
de empresário da categoria. No caso de não associada, não é admitida a
representação. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021

Aldo Carlos de Moura Gonçalves – Presidente

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5

Edital de Convocação - AGE. Ficam os senhores acionistas da Austral 
Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na 
Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Econo-
mia (“CNPJ/ME”) sob o nº 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Ja-
neiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”), convocados 
para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”), 
a ser realizada em primeira convocação no dia 30/12/2021, às 9h:00, de 
forma digital, por meio do link do aplicativo de videoconferência Microsoft 
Teams, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei 
nº 14.030 de 28/07/2020 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada 
de 10/06/2020 (“IN DREI nº 81/2020”), para deliberar a respeito da seguinte 
ordem do dia: (i) a declaração em favor dos acionistas de juros sobre capital 
próprio, com base nos lucros apurados no exercício do ano corrente, no 
valor total bruto de até R$ 25.000.000,00, a serem pagos aos acionistas, na 
proporção de sua participação no capital social, até 30/06/2022; e (ii) a au-
torização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral. 
Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia Ge-
ral, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, 
aos cuidados da Sra. Daniella Matos (Jurídico) – dmatos@australholding.
com previamente à data de realização da Assembleia Geral: (a) documento 
de identidade; (b) atos societários que comprovem a representação legal; 
e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme apli-
cável. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar có-
pia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão 
competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição 
do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como represen-
tante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro re-
presente acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, 
a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à instituição ad-
ministradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. 
Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além 
dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora 
ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do 
fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação por 
meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido 
realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. 
Em cumprimento ao disposto no art. 654, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.406/2002 
(Código Civil), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi pas-
sada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo 
da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos. Conforme 
estabelecido na IN DREI nº 81/2020, os documentos mencionados acima 
deverão ser apresentados pelos acionistas à Companhia até, no máximo, 
30 minutos antes do horário da abertura dos trabalhos. As pessoas naturais 
e jurídicas acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na 
Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Com-
panhia ou advogado, consoante previsto no art. 126, § 1º da Lei das S.A. 
Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relativos 
às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à dis-
posição dos acionistas na sede social da Companhia. RJ, 15/12/2021. Bru-
no Augusto Sacchi Zaremba - Presidente do Conselho de Administração

Juros continuarão subindo
Aumento de núcleos de inflação preocupa BC 

O presidente do 
Banco Central 
(BC), Roberto 

Campos Neto, afirmou nes-
ta terça-feira que, embora 
haja questionamentos em 
relação ao arcabouço fiscal 
de curto prazo no Brasil, os 
agentes de mercado apon-
tam que a grande fragilidade 
está na capacidade de o país 
crescer no longo prazo. Em 
apresentação durante even-
to promovido pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
disse que a autoridade mo-
netária tem demonstrado 
preocupação com o aumen-
to de núcleos da inflação 
no Brasil e ressaltou que os 
índices de preços estão cla-
ramente descolando, com 
“elementos de dissemina-
ção bastante ampliados”.

No evento, o presiden-
te do BC disse que a de-
sancoragem da expectativa 
de inflação para 2022 está 
parecida com a observa-
da em 2017, sendo “supe-
rimportante” o BC atuar 
e ancorar as expectativas. 
“O imposto mais malig-
no que temos é a inflação, 
é muito importante agir de 
forma rápida, consistente, 
de forma transparente para 
que a gente consiga abortar 
esse processo de desanco-
ragem”, afirmou. Segundo 
Campos Neto, os agentes 
de mercado estão dizendo 
que o crescimento estrutu-
ral do Brasil está mais baixo 
do que o previsto anterior-
mente. “Parte desse prêmio 
na parte longa da curva está 

em parte associado a ruídos 
[fiscais], mas existe questio-
namento sobre a capacida-
de de o país crescer”, afir-
mou.

Campos Neto informou 
que o ciclo de aperto mo-
netário no mundo deve se-
car ainda mais a liquidez e 
destacou que o Brasil pre-
cisaria desses investimentos 
para gerar crescimento eco-
nômico em um momento 
em que a parte fiscal “está 
exaurida”. Ao falar sobre as 
dificuldades observadas nas 
projeções para a inflação 
durante a pandemia de Co-
vid-19, o presidente do BC 
afirmou que os banqueiros 
centrais se prepararam pa-
ra uma depressão que não 
veio, sendo observada uma 
recessão. Ele disse que há 
um “surto inflacionário” 
global, ressaltando que hou-
ve uma ruptura nas cadeias 
de comércio, especialmente 
por uma alta na demanda 
por bens.

No Brasil, o presiden-
te do BC disse que as me-
didas de enfrentamento à 
pandemia foram efetivas 
e permitiram um retorno 
mais veloz da atividade. No 
entanto, ele afirmou que 
agora é possível ver paí-
ses emergentes acelerando 
mais fortemente do que a 
economia brasileira. Cam-
pos Neto também disse que 
as partes mais voláteis da 
inflação começaram a apre-
sentar algum arrefecimento, 
mas ponderou que ainda é 
preciso ver como esse mo-

vimento vai se dar à frente. 
A ata da reunião da semana 
passada do Comitê de Po-
lítica Monetária, divulgada 
nesta terça-feira, manteve 
tom duro em relação à in-
flação e sinalizou que o BC 
poderá manter a taxa básica 
de juros em patamar ele-
vado por mais tempo para 
domar o índice e as expec-
tativas de inflação.

O documento mostra 
que o BC avaliou cenários 
com ajuste mais intenso na 
Selic do que a alta de 1,5 
ponto percentual feita na 
semana passada, além de 
quadros em que a taxa de 
juros permanece elevada 
por período mais longo. O 
economista-chefe da Ati-
va Investimentos, Étore 
Sanchez, fez uma análise 
da ata do Copom e afirma 
que ela “foi marginalmen-
te mais hawkish do que 
o comunicado”. segundo 
Sanchez, a avaliação é de-
rivada do debate do pará-
grafo 14, principalmente 
no tocante a frase: “O Co-
mitê também comparou 
cenários envolvendo rit-
mos de ajuste maiores do 
que o de 1,50 ponto per-
centual com cenários em 
que a taxa de juros perma-
nece elevada por período 
mais longo do que a implí-
cita no cenário básico.”

Apesar de a opção do co-
mitê tenha sido a mais bran-
da, a autoridade não trouxe 
a mesa o debate sobre a de-
sancoragem para baixo caso 
o cenário escolhido fosse 

ainda mais austero. “Em 
outras palavras, ao passo de 
150 pontos, com ‘o ciclo de 
aperto monetário (…) mais 
contracionista do que o uti-
lizado no cenário básico por 
todo o horizonte relevante’, 
a convergência é atingida. 
O juro tem que ir para além 
de 11,75%, do Focus, para 
cumprir sua atribuição.”

O economista continuou 
explicando que “deste mo-
do, mantivemos nossa pers-
pectiva de que em fevereiro 
e março a autoridade deverá 
elevar o juro em 150 pon-
tos, interrompendo o ciclo 
de alta abruptamente no 
final do primeiro trimestre, 
com a Selic a 12,25%. Nos-
so cenário com interrupção 
abrupta se dá pela conver-
gência, mas também pela 
ancoragem, algo que tem 
sido reiteradamente repeti-
do pela autoridade. A taxa 
de 12,25% deverá permane-
cer até o final de 2022, com 
inicio dos cortes apenas em 
23.”

Sanchez finaliza ponde-
rando que a autoridade afir-
mou no 4º parágrafo que “a 
queda significativa dos pre-
ços internacionais de com-
modities energéticas, que 
têm exibido volatilidade 
substancial, limitou a revi-
são para cima das projeções 
de curto prazo”. Em ou-
tras palavras, a expectativa 
de inflação de 2022 era pra 
ter subido mais do que pa-
ra 4,7%, se o Petróleo não 
tivesse caído, como aventa-
mos após o comunicado.

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 34.046.490/0001-89
ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CHAPA

Pelo presente Edital de Divulgação de Chapa, faço saber que foi 
registrada a seguinte chapa concorrente às eleições no Sindicato 
do Comércio Atacadista de Café do Município do Rio de Janeiro 
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados junto ao 
Conselho de Representantes da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro – Fecomércio-RJ a que 
está filiado, bem como seus suplentes, para mandato de 13 de março 
de 2022 a 12 de março de 2026, conforme edital publicado no Monitor 
Mercantil, no dia 23 de novembro de 2021: DIRETORIA – Efetivos: 
Presidente: Guilherme Braga Abreu Pires Neto; Diretor Secretário: 
Alexandre Todeschini Pires; Diretor Tesoureiro: Batista Mancini; Diretor de 
Patrimônio: Oswaldo Aranha Neto.  Suplentes: 1º Marco Antonio Pimentel 
Macedo Filho; 2º Guilherme Braga Abreu Pires Filho; 3º Sandro Campos 
Mancini. CONSELHO FISCAL - Efetivos: 1º Beatris Todeschini Pires; 
2º Antonio Augusto Cardoso Garcez; 3º Victor Augusto Jansen Verdades 
Garcez. Suplentes: 1º Francisco Expedito Rebouças de Amorim; 
2º  Antonio Augusto Cardoso Garcez. DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO À FECOMÉRCIO-RJ – Efetivos: 1º Guilherme Braga Abreu 
Pires Neto; 2º Marco Antonio Pimentel Macedo Filho. Suplentes: 
1º Beatris Todeschini Pires; 2º Guilherme Braga Abreu Pires Filho. 
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2021. A.) Guilherme Braga Abreu 
Pires Neto - Presidente.
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MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ Nº 33.034.208/0001-80

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e 
ao público em geral as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019.

Rio de Janeiro - RJ, 06/10/2021. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais Mil)

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 58.023 17.416
 Disponibilidades 23 31
 Títulos a Receber 7.220 7.220
 Imóveis a Comercializar – 10.120
 Contas Correntes 45 45
 Bloqueios Judiciais 50.735 –
Não Circulante 60.965 7.870
Investimentos: Macife Participações Ltda. - AFAC 55.091 –
 Macife Agropecuária Com. e Ind. S.A. 135 2.131
Imobilizado 5.739 5.739
Total do Ativo 118.988 25.286
PASSIVO
Circulante 602 566
Contas a Pagar 80 80
Impostos a Pagar 522 486
Não Circulante 60.203 11.728
Contas a Pagar 2.959 2.959
Parcelamento PAES 125 427
Receitas Diferidas 7.220 7.220
Credores Diversos 3.962 1.500
Empresa Controlada 6 (378)
Resultado de Exercício Futuro 45.931 –
Patrimônio Líquido 58.183 12.992
Capital Social 500 500
Ações em Tesouraria (35) (35)
Reservas de Lucros 12.527 12.527
Lucros do Exercício 41.852 –
Reserva Legal 100 –
Reserva de Contingências 3.000 –
Total do Passivo 118.988 25.286

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais Mil)
Receitas não Operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Indenizações Contratuais de Companhia 
Seguradora 51.849 –
Contribuições Sociais (5) –
Impostos e Taxas (75) (23)
Despesas Gerais (3.411) (823)
Equivalência Patrimonial (1.996) 2.587
Receitas e Despesas Financeiras (1) –
Despesas Não Operacionais (1.409) –
Resultado do Exercício 44.952 1.741

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2020 E 2019 
(Em Reais Mil)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro/Prejuízo do Exercício 44.952 1.741
Imóveis a comercializar 10.120 –
Resultado do Exercício Futuro 45.931 –
Aumento nas Contas a Pagar 2.835 (4.994)
Equivalência Patrimonial 1.996 (2.587)

105.834 (5.840)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
 Operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Bloqueios Judiciais (50.735) –
Dividendos Recebidos – 5.840
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de
 Investimentos
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Macife Participações Ltda. - AFAC (55.091) –

8 –
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de
 Financiamentos
Redução do Caixa e Equivalentes 8 –
Disponibilidades no Início do Período 31 31
Disponibilidades no Fim do Período 23 31

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais Mil)

Ca-
pital 

Social

Ações 
em 

Tesou-
raria

Re-
serva 
Legal

Reser-
vas de 
Lucros 

(Re-
classifi-
cados)

Reser-
vas de 

Con-
tingên-

cias

Lu-
cros 

do 
Exer-
cício Total

Saldos em 31/12/2018 500 (35) – 3.394 – 7.392 11.251
Lucro do Exercício – – – – – 1.741 1.741
Saldos em 31/12/2019 500 (35) – 3.394 – 9.133 12.992
Ajustes do Exercício
 Anterior – – – 239 – – 239
Transferência para 
Reserva de Lucros – – – 9.133 – (9.133) –
Lucro do Exercício – – – – – 44.952 44.952
Reserva Legal – – 100 – – (100) –
Reservas para
 Contingências – – – – 3.000 (3.000) –
Saldos em 31/12/2020 500 (35) 100 12.766 3.000 41.852 58.183

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31/12/2020 (Em Reais Mil): Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis: Companhia de capital fechado, constituída em 29/12/1944, tendo como 
atividade econômica a incorporação imobiliária, compra e venda de imóveis e 
participação em outras sociedades, encontrando-se em fase de reestruturação 
operacional, não tendo auferido, dessa forma, receitas operacionais. As de-
monstrações contábeis da Empresa foram elaboradas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão em consonância com 
a Lei nº 6.404/76 e legislação posterior, onde: (a) As receitas e despesas são 
apropriadas pelo regime de competência mensal; (b) A Companhia reconhece 

o ajuste por equivalência patrimonial sobre seus investimentos na empresa 
controlada; (c) No ano de 2014, a Companhia aproveitando incentivos da Pre-
feitura Municipal do Rio de Janeiro, obteve parcelamento de débitos de IPTU.  
Nota 2 – investimentos: Participação de 77,86% no capital social da Macife 
Agropecuária Comércio e Indústria S.A. No ano de 2019, a Macife Agropecuária 
distribuiu dividendos “ad referendum” da AGO, de R$12,672 por ação. Nota 3 - 
Imobilizado: Imóveis e bens que compõem o imobilizado: Av. Pres. Vargas - 129; 
Fazenda Coqueiro - 1.200 - Processo São Desidério; Casa do Recreio - 1.380; 
Avião - 3.030; Total - 5.739. Nota 4 - Imóveis a Comercializar - Bloqueios 
Judiciais: Empreendimento imobiliário SIA - 01 “Empreendimento Visionere” 

com saldo em 31/12/2019 de R$ 10.120 mil, refere-se ao imóvel (terreno) dado 
em permuta realizada em 2010, com prazo de conclusão do empreendimento 
imobiliário “VISIONERE” em 2016, que foi objeto de liquidação antecipada pela 
Seguradora, em face a não entrega da obra pela incorporadora. O montante 
recebido da Seguradora, valor bruto, em 2019 de R$ 106.875 mil, foi bloqueado 
pela Justiça, em face à demanda de um dos herdeiros do espólio de Ailon Vieira 
Diniz, principal acionista da MACIFE S.A. Materiais de Construção. No ano ca-
lendário de 2020 foi liberado do bloqueio judicial o montante de R$ 57.164 mil, 
permanecendo bloqueado em 31/12/2020, o montante original de R$ 50.735 mil. 
Nota 5 - Macife Participações Ltda. - AFAC: Adiantamento para Futuro Aumento 
de Capital, com prazo de 24 meses, destinado a realização de investimentos em 
novos projetos, no montante de R$ 55.091 mil. Até o final desse prazo a Macife 
Participações Ltda., deverá aumentar o seu capital social ou promover a sua 
incorporação societária à Macife S.A. Materiais de Construção. Nota 6 - Capital 
Social: Em 31/12/2020, o capital social de R$ Mil 500, está representado por 
856.625 ações ON e 641.933 ações PN, sem valor nominal. Em 31/12/2020, 
foram provisionadas Reservas para Contingências no montante de R$ 3.000 mil.

Diretores: ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ 
JAIME BARROSO D’ÁVILA 

Contador: SÉRGIO SALLES ÁREAS - CRC - RJ 097.861/O-7

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 73.813.016/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2020 E 31.12.2019 (Em Milhares de Reais)
2020 2019

Ativo Circulante 4.664 4.288
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.490 4.158
Contas a Receber 115 64
Ativo Fiscal Corrente 59 59
Outros Créditos – 7
Ativo Não Circulante 94.944 82.773
Depósitos Judiciais – 31
Investimentos 94.635 82.433
Imobilizado 309 309
Total do Ativo  99.608  87.061 

2020 2019
Passivo Circulante 39 10
Passivo Fiscal Corrente 39 10
Passivo Não Circulante – –
Patrimônio Líquido 99.569 87.051
Capital Social 726 726
Reserva Legal 145 145
Reserva de Lucros 98.698 86.180
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 99.608 87.061

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31/12/2020. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 30/09/2021. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 E 2019 (Em Milhares de Reais)

Atividade Operacional 2020 2019
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 12.566 7.724
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de
  atividades operacionais:
Baixa (Perda) Contas a Receber 7 –
Resultado da Equivalência Patrimonial (12.373) (7.258)
Aumento ou Baixa no Ativo Investimento, líquido 171 –
Lucro Ajustado 371 466
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo (20) (52)
Contas a Receber (58) (52)
Depósitos Judiciais 31 –
Outros Créditos 7 –
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo (19) (136)
Passivo Fiscal Corrente – (3)
IR/CSLL (19) (133)
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional 332 278
Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Permanente Investimentos – (1.830)
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de
  Investimentos – (1.830)
Atividades de Financiamento – –
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 332 (1.552)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 4.158 5.710
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 4.490 4.158
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 332 (1.552)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31.12.2020 E 31.12.2019 (Em Milhares de Reais)

(Despesas)/Receitas Operacionais 2020 2019
Despesas com Pessoal (4) –
Despesas Gerais e Administrativas (297) (284)
Resultado de Equivalência Patrimonial 12.373 7.258
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais 417 396

12.489 7.370
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro 12.489 7.370
Receitas e (despesas) financeiras, liquida
Receita Financeira 142 353
Despesa Financeira (65) –
Resultado Financeiro 77 353
Resultado Antes dos Impostos 12.566 7.723
Imposto de Renda e Contribuição Social (48) (135)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 12.518 7.588
Quantidade de Ações 100 100
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$ 125.183 75.883

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 E 31.12.2019 (Em Milhares de Reais)

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reservas 
de Lucros

Lucros 
(prejuízos) 

Acumu-
lados

Total do 
Patrimônio 

Líquido
Saldos em 31/12/2018 726 145 78.592 – 79.463
Lucro Líquido do Exercício – – – 7.588 7.588
Reserva Legal – – – – –
Reserva de Lucros – – 7.588 (7.588) –
Saldos em 31/12/2019  726  145  86.180 –  87.051 
Lucro Líquido do Exercício – – – 12.518 12.518
Reserva Legal – – – – –
Reserva de Lucros – – 12.518 (12.518) –
Saldos em 31/12/2020 726 145 98.698 – 99.569

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - Contexto Operacional: A Marpar Participações S.A. é uma sociedade por 
ações que tem por objeto participar como sócia ou acionista do capital de outras 
sociedades. A Empresa tem sede na Av. Lobo Júnior, 1672 - Parte - Penha Circu-
lar - Rio de Janeiro-RJ. 2 - Apresentação das principais práticas contábeis: 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às dispo-
sições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças 
introduzidas por intermédio das Leis nºs 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, de acordo 
com a legislação brasileira vigente. 2.1 - Apuração de Resultado - O resultado 
das operações é apurado em conformidade com o regime de competência do 
exercício. 2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa -  Os equivalentes de caixa são 
mantidos pela Empresa com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A Empresa considera equi-
valentes de caixa uma aplicação financeira de conversabilidade imediata em um 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria.Somos independentes em relação à Companhia 
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. PKF Affiance Brazil Auditores Independentes - 
CRC Nº 2SP025652/O-0. Luiz Carlos de Carvalho - Contador - CRC Nº 
1SP197193/O-6 T-RJ.

Nelson Cuptchik - Diretor-Presidente - CPF 545.967.427-15; Laura Juanita Wacheleski - Diretora - CPF 604.712.120-91; Claudemir Morais Rodrigues - 
Contador - CRC RJ 075017/O-8 CPF 009.457.527-41.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 E 31.12.2019 (Em Milhares de Reais)

2020 2019
Resultado do Exercício 12.518 7.588
Outros Resultados Abrangentes – –
Resultado Abrangente Total 12.518 7.588

montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mu-
dança de valor. Por conseguinte, um investimento normalmente se qualifica como 
equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três 
meses ou menos, a contar da data da contratação, e faz parte da gestão de caixa 
da Empresa. 2.3 - Contas a Receber de Clientes - São avaliados pelo custo de 
aquisição, deduzidos da provisão de liquidação duvidosa, que é estabelecida 
quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa não será capaz de rece-
ber os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. 
2.4 - Investimentos em Coligadas - Nas demonstrações contábeis da compa-
nhia, as informações financeiras das coligadas são reconhecidas pelo método de 
equivalência patrimonial. 2.5 - Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição ou 
construção, menos a depreciação acumulada, considerando a vida útil do bem. 
2.6 - Passivo Circulante e Não Circulante - São demonstrados por valores  
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas até a data de encerramento das de-
monstrações contábeis.

Ceia de Natal com preços  
em até 124,72% de diferença
Levantamento de 

produtos que com-
põem a Ceia de Na-

tal feito pelo Núcleo de Inte-
ligência e Pesquisas da Escola 
de Proteção de Defesa do 
Consumidor do Procon-SP, 
encontrou, entre todos os 
itens pesquisados, diferen-
ça de preço de até 124,72%, 
com no cado do azeite de 
Oliva Gallo Tipo Único 
(“garrafa” 500 ml), que cus-
tava R$ 44,90 em um esta-
belecimento e R$ 19,98 em 
outro, diferença de R$ 24,92 
em valor absoluto. Entre os 

panetones/chocotones, um 
dos itens mais consumidos 
na época de Natal, a maior 
diferença foi de 38,63%. O 
Panetone Gotas de Choco-
late de 400 gramas da Panco 
foi encontrado a R$ 20,78 
em um estabelecimento e, R$ 
14,99 em outro.

A coleta de preços foi re-
alizada nos dias 29 e 30 de 
novembro e 1 de dezembro 
de 2021, de forma online, 
em sete sites dos seguintes 
supermercados: Andorinha, 
Carrefour, Extra, Kanguru, 
Mambo, Pão de Açúcar e 

Sonda. Foram comparados 
os preços de 63 dos se-
guintes itens de diferentes 
marcas: azeites, bombons, 
lentilhas secas, conservas, 
farofas prontas, frutas em 
calda, panetones, chocoto-
nes e carne.

Na comparação dos pro-
dutos comuns entre as pes-
quisas online deste ano com 
a do ano passado, constatou-
-se que o preço médio teve 
aumento de 17,11%. O Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
IPC-SP da Fipe, referente ao 
período analisado, registrou 

variação de 9,98%. Especia-
listas do Procon-SP reco-
mendam planejar o cardá-
pio, listando os alimentos, 
bebidas e ingredientes para 
o preparo. Isso ajuda a evi-
tar compras desnecessárias 
e por impulso. Orientam 
também que o consumidor 
faça uma comparação entre 
os preços praticados por di-
ferentes estabelecimentos e 
também considere a relação 
qualidade, peso e preço do 
item a ser adquirido, inclusi-
ve o preço do frete e prazo 
de entrega. 

Black Friday teve queda 
de 0,6% no faturamento

Enfim, Petrobras reduz preço da gasolina

A Petrobras anunciou 
nesta terça-feira 
que o preço mé-

dio de venda da gasolina 
A para as distribuidoras 
passará de R$ 3,19 para R$ 
3,09 por litro a partir des-
ta quarta-feira. Será uma 
redução média de R$ 0,10 
por litro. “Considerando 
a mistura obrigatória de 

27% de etanol anidro e 
73% de gasolina A para a 
composição da gasolina 
comercializada nos pos-
tos, a parcela da Petrobras 
no preço da gasolina na 
bomba passará a ser de R$ 
2,26 a cada litro em mé-
dia. Uma redução de R$ 
0,07”, informou, em nota, 
a companhia.

No comunicado, a Pe-
trobras reiterou o com-
promisso com a prática de 
preços competitivos e em 
equilíbrio com o mercado, 
“ao mesmo tempo em que 
evita o repasse imediato pa-
ra os preços internos, das 
volatilidades externas e da 
taxa de câmbio causadas 
por eventos conjunturais”. 

“Esse ajuste reflete, em par-
te, a evolução dos preços 
internacionais e da taxa de 
câmbio, que se estabiliza-
ram em patamar inferior 
para a gasolina”, acrescen-
tou a Petrobras. Segundo a 
empresa, a última redução 
do preço da gasolina pela 
Petrobras foi no dia 12 de 
junho.

Dados apresentados 
pela GfK sobre a 
Black Friday 2021 

mostram que há um equi-
líbrio nos resultados quan-
do comparado com o ano 
anterior. A queda de 0,6% 
no faturamento não é algo 
preocupante, uma vez que 
2020 apresentou um cresci-
mento importante no valor 
de vendas.

Fernando Baialuna, dire-
tor de negócios e varejo da 
GfK, destaca que a edição 
de 2021 da Black Friday an-
dou de lado. “É importante 
ressaltar que a base de 2020 
já era uma base de resultado 
positivo e quando vemos 
que o comparativo entre os 
anos está alinhado, temos 
uma situação que pode ser 
considerada boa, frente aos 
desafios que a economia 
tem enfrentado”, ressaltou.

As mudanças mais ex-
pressivas na edição 2021 da 
Black Friday está no cres-
cimento das vendas onli-
ne, sendo responsável por 
60% do valor arrecadado, 
um aumento de 10,7%, e 
na mudança de foco nas 
categorias com um valor de 
mercado mais baixo, dando 
margem para os eletropor-
táteis virarem os grandes 

líderes de venda.
Com relação às catego-

rias mais procuradas pelos 
consumidores brasileiros, 
os destaques são as frita-
deiras e as pranchas e mo-
deladores de cabelos, que 
cresceram tanto no volume 
quanto no valor de vendas, 
quando comparado com o 
ano anterior. Isso mostra 
que a população do país se-
gue na busca por praticida-
de e a experiência em casa, 
mas agora, de forma plane-
jada.

“Os consumidores de-
ram preferência por itens 
com ticket médio mais bai-
xo, por mais que os smar-
tphones ainda estejam entre 
os mais vendidos, ele deixou 
de ser o grande objeto de 
desejo”, comenta Baialuna. 
As TVs tiveram uma que-
da de 21,3% no volume de 
vendas este ano. Segundo 
Baialuna “vale destacar que 
para essa categoria, 2021 
pode ser considerado um 
hiato, já que no ano passado 
muitos lares já foram equi-
padas com aparelhos novos 
na busca do entretenimento 
dentro de casa e 2022 é ano 
de Copa do Mundo, que é 
um grande atrativo para a 
busca por telas maiores.”
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Três perguntas: Open 
Insurance –  início 
da implantação e 
oportunidades
Por Jorge Priori

Começa nesta quar-
ta-feira (15) a im-
plantação do Open 

Insurance. Segundo a Supe-
rintendência de Seguros Pri-
vados (Susep), o Sistema de 
Seguros Aberto permitirá o 
compartilhamento de dados 
de consumidores de produ-
tos e serviços de seguros, 
previdência complementar 
aberta e capitalização com 
diferentes sociedades auto-
rizadas e credenciadas pelo 
órgão através da abertura e 
integração de sistemas. Po-
de-se dizer que o Open In-
surance é o Open Banking 
do universo dos seguros.

A implantação será feita 
em três fases, sendo que a 
primeira, que começa ago-
ra, é o Open Data (canais 
de atendimento e produtos 
disponíveis). Em setembro 
do próximo ano, teremos o 
início da segunda fase, foca-
da no compartilhamento de 
dados pessoais. Em dezem-
bro de 2022, terá início a 
terceira e última fase, quan-
do será tratada a efetivação 
de serviços.

A partir do Open Insu-
rance poderão ser desen-
volvidos comparadores e 
marketplaces de seguros; 
aplicativos e soluções di-
versas focadas em inova-
ção e conveniência para os 
consumidores, e iniciação 
de serviços relacionados a 
seguros e previdência por 
meios digitais.

Conversamos com Mar-
cos Moraes, executivo de 
negócios da FCamara, so-
bre as oportunidades que 
serão abertas, sua avaliação 
sobre se o mercado tradi-
cional está preparado para 
as mudanças que terão iní-
cio e sobre quando as pes-
soas começarão a sentir, 
efetivamente, os benefícios 
do Open Insurance.

Quais são as oportuni-
dades que serão abertas 
pelo Open Insurance pa-
ra segurados, corretores e 
seguradoras?

O Open Insurance é 
uma grande evolução para 
o mercado de seguros pois 
coloca o segurado no cen-
tro de toda a tomada de de-
cisão. Tudo está sendo feito 
de forma a que o cliente 
tenha mais facilidade na 
contratação, produtos mais 

competitivos e coberturas 
mais aderentes ao seu perfil 
e momento de vida.

Para as seguradoras, a 
oportunidade está na cria-
ção de estratégias com as 
informações de produtos e 
coberturas de seus concor-
rentes, lembrando que seus 
dados também serão com-
partilhados. Esse é o mo-
mento de pensar em como 
seus produtos podem ser 
mais competitivos e com 
coberturas mais flexíveis. 
Para isso, será possível estu-
dar os perfis de clientes e o 
tipo de produtos que costu-
mam contratar, claro, com 
o seu consentimento.

Os corretores têm um 
papel importante pois são 
eles, que na maioria das ve-
zes, têm relação direta com 
os segurados e que tradu-
zem suas necessidades em 
produtos e coberturas ade-
rentes. Com o Open Insu-
rance, os corretores pode-
rão ofertar uma gama maior 
de produtos com cobertu-
ras customizadas e uma ex-
periência diferenciada para 
seu cliente.

O mercado já estabele-
cido está preparado para 
as mudanças que serão 
trazidas pelo Open Insu-
rance?

Não está preparado, mas 
haverá tempo para se ade-
quarem assim como está 
acontecendo com o Open 
Banking, onde a adesão foi 
superior ao previsto inicial-
mente. As seguradoras estão 
se adequando. Muitas estão 
tendo que se estruturar para 
atender aos padrões exigidos 
pela reguladora, mas as 3 fa-
ses são aderentes para isso.

Na sua opinião, quan-
do as pessoas começarão 
a sentir os benefícios do 
Open Insurance? 

As seguradoras poderão 
criar estratégias a partir do 
início de 2022, pois já es-
tarão começando a acessar 
informações de seus con-
correntes, mas a contratação 
está para a última fase do 
Open Insurance, que será fi-
nalizada somente no final de 
2022. Sempre há a possibili-
dade de que alguma data seja 
prorrogada, como aconte-
ceu no Open Banking, então 
acreditamos que os benefí-
cios serão vistos no final de 
2023 e início de 2024.

ATAULFO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 19.188.869/0001-30 / NIRE 33.2.0963171-3

Décima Alteração do Contrato Social da Ataulfo Participações Ltda. Pelo 
presente instrumento particular, Antonio Carlos Dantas Mattos, brasileiro, 
divorciado, economista, CI nº 7.770, CORECON – 1ª região, CPF/MF nº 
272.521.327-49, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço comer-
cial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 2º andar, Leblon; Bernardo Calmon Du 
Pin e Almeida, brasileiro, em união estável, empresário, CI nº 09650803-1, 
IFP/RJ, CPF/MF nº 025.141.677-10, residente e domiciliado nesta cidade, na 
Av. Prefeito Mendes de Moraes, nº 1.400, bloco 2, apto. 801, São Conrado, 
neste ato por sua representante legal Nalbrapar Participações Ltda., abaixo 
qualificada, por usa vez representada por seus diretores Antonio Carlos Dan-
tas Mattos e Luciano Soares, acima e abaixo qualificados, respectivamente; 
Flavio Fucs, brasileiro, casado, empresário, CI nº 11983444-8, IFP/RJ, CPF/
MF nº 085.745.307-60, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço 
comercial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 4º andar, Leblon, neste ato por 
sua representante legal Nalbrapar Participações Ltda., abaixo qualificada, 
por usa vez representada por seus diretores Antonio Carlos Dantas Mattos 
e Luciano Soares, acima e abaixo qualificados, respectivamente; Gustavo 
Vieira de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 08561521-9, emiti-
da pelo IFP/RJ, CPF/MF nº 012.134.357-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.235 – Sala 
901, Leblon, neste ato por sua representante legal Nalbrapar Participações 
Ltda., abaixo qualificada, por usa vez representada por seus diretores Antonio 
Carlos Dantas Mattos e Luciano Soares, acima e abaixo qualificados, respec-
tivamente; Isabela Erthal de Carvalho, brasileira, casada, designer gráfi-
ca, CI nº 07.901.697-8, DETRAN/RJ, CPF/MF nº 013.511.377-60, residente 
e domiciliada nesta cidade, na Praça Atahualpa, nº 104, Cob. 01, Leblon, 
neste ato por sua representante legal Nalbrapar Participações Ltda., abaixo 
qualificada, por usa vez representada por seus diretores Antonio Carlos Dan-
tas Mattos e Luciano Soares, acima e abaixo qualificados, respectivamente; 
Luciano Soares, brasileiro, casado, empresário, CI nº 07.823.930-8, IFP/RJ, 
CPF/MF nº 007.555.737-14, residente e domiciliado nesta cidade, com en-
dereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 4º andar, Leblon; Mirace-
ma Participações Ltda., com sede nesta cidade, na Av. Ataulfo de Paiva, 
nº 1.100, sala 201 (parte), CNPJ/MF nº 08.706.321/0001-18, com seus atos 
constitutivos registrados na JUCERJA sob o nº 33.2.0785046-9, neste ato, 
por seus diretores Antonio Carlos Dantas Mattos e Luciano Soares, acima 
qualificados; Pedro Luiz Bodin de Moraes, brasileiro, casado, economista, 
CI nº 03733122-0, IFP/RJ, CPF/MF nº 548.346.867-87, residente e domicili-
ado nesta cidade, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 
2º andar, Leblon, neste ato por sua representante legal Nalbrapar Partici-
pações Ltda., abaixo qualificada, por usa vez representada por seus diretores 
Antonio Carlos Dantas Mattos e Luciano Soares, acima qualificados; Thiago 
Gonçalves de Oliveira Morgado, brasileiro, em união estável, administrador, 
CI nº 114979610, DETRAN/DIC/RJ, CPF/MF nº 093.277.727-92, residente e 
domiciliado nesta cidade, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, 
nº 1.100, 2º andar, Leblon, neste ato por sua representante legal Nalbrapar 
Participações Ltda., abaixo qualificada, por usa vez representada por seus 
diretores Antonio Carlos Dantas Mattos e Luciano Soares, acima qualificados; 
e Nalbrapar Participações Ltda., com sede nesta cidade na Av. Ataulfo de 
Paiva, nº 1.100, sala 201 (parte), CNPJ/MF nº 01.620.544/0001-19, suces-
sora por incorporação da NALBRAPAR LTDA., CNPJ nº 04.241.528/0001-
03, neste ato, por seus diretores Antonio Carlos Dantas Mattos e Luciano 
Soares, acima qualificados; na qualidade de únicos SÓCIOS da sociedade 
empresária limitada Ataulfo Participações Ltda., com sede nesta cidade, 
na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100, sala 201 (parte), Leblon, CEP 22440-035, 
CNPJ/MF nº 19.188.869/0001-30, com seus atos constitutivos registrados na 
JUCERJA sob o nº 33.2.0963171-3; Decidem realizar a Décima Alteração do 
Contrato Social da ATAULFO PARTICIPAÇÕES LTDA., de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições: 1. Reduzir o capital social da Sociedade no 

montante de R$ 389.995,00, passando o mesmo de R$ 6.665.959,00 para 
R$ 6.275.964,00, mediante a restituição aos sócios do valor reduzido, nesta 
data, nos termos do quadro abaixo:
Sócios Redução de Capital
Antonio Carlos Dantas Mattos R$ 20.855,00
Bernardo Calmon Du Pin e Almeida R$ 16.684,00
Flavio Fucs R$ 31.283,00
Gustavo Vieira de Castro R$ 10.427,00
Isabela Erthal de Carvalho R$ 31.283,00
Luciano Soares R$ 20.855,00
Miracema Participações Ltda. R$ 217.254,00
Pedro Luiz Bodin de Moraes R$ 35.098,00
Thiago Gonçalves de Oliveira Morgado R$ 6.256,00
 R$ 389.995,00

2. Considerando a restituição do valor da redução de capital aos sócios, re-
duzir a quantidade de quotas da Sociedade em 389.995 quotas, passando a 
mesma de 6.665.959 quotas para 6.275.964 quotas, nos termos do quadro 
abaixo:
Sócios Redução de Quotas
Antonio Carlos Dantas Mattos 20.855
Bernardo Calmon Du Pin e Almeida 16.684
Flavio Fucs 31.283
Gustavo Vieira de Castro 10.427
Isabela Erthal de Carvalho 31.283
Luciano Soares 20.855
Miracema Participações Ltda. 217.254
Pedro Luiz Bodin de Moraes 35.098
Thiago Gonçalves de Oliveira Morgado 6.256
 389.995

3. Como consequência das deliberações acima, a Cláusula Quinta do Con-
trato Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula Quinta: O 
capital social é de R$ 6.275.964,00, totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente do País, dividido em 6.275.964 quotas, no valor de R$ 1,00 
(cada uma, assim distribuídas entre os sócios: a) Antonio Carlos Dantas 
Mattos é proprietário de 335.613 quotas, no valor de R$ 335.613,00; b) 
Bernardo Calmon Du Pin e Almeida é proprietário de 268.491 quotas, no 
valor de R$ 268.491,00; c) Flavio Fucs é proprietário de 503.419 quotas, 
no valor de R$ 503.419,00; d) Gustavo Vieira De Castro é proprietário de 
167.807 quotas, no valor de R$ 167.807,00; e) Isabela Erthal de Carval-
ho é proprietária de 503.419 quotas, no valor de R$ 503.419,00; f) Lucia-
no Soares é proprietário de 335.613 quotas, no valor de R$ 335.613,00; g) 
Miracema Participações Ltda. é proprietária de 3.496.105 quotas, no valor 
de R$ 3.713.359,00; h) Nalbrapar Participações Ltda. é proprietária de 1 
quota, no valor de R$ 1,00; l) Pedro Luiz Bodin de Moraes é proprietário de 
564.812 quotas, no valor de R$ 564.812,00; e j) Thiago Gonçalves de Ol-
iveira Morgado é proprietário de 100.684 quotas, no valor de R$ 100.684,00. 
§ Único - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.”  
E por estarem justos e acordados, obrigando a si, herdeiros e sucessores, 
firmam o presente em 01 via de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas. RJ, 02/12/2021. Antonio Carlos Dantas Mattos; Bernardo 
Calmon Du Pin e Almeida; Flavio Fucs; Gustavo Vieira de Castro; Is-
abela Erthal de Carvalho; Luciano Soares; Miracema Participações 
Ltda. - (Antonio Carlos Dantas Mattos e Luciano Soares); Nalbrapar Par-
ticipações Ltda. - (Antonio Carlos Dantas Mattos e Luciano Soares); Pe-
dro Luiz Bodin de Moraes; Thiago Gonçalves de Oliveira Morgado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVA AÇÃO – COOPERATIVA DE

CONSUMO DE SEMI JÓIAS E BIJUTERIAS
CNPJ   29.437.424./0001-08 / NIRE  33400056230

O Diretor Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA NOVA AÇÃO –
COOPERATIVA DE CONSUMO DE SEMI JÓIAS E BIJUTERIAS, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia 27
de dezembro de 2021, em primeira convocação às 19:30 com a presença de
2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda
às 20:30 com metade mais 01 (um)do número total de Cooperados Associados
e em terceira  e última às 21:30 Convocação com a presença mínima de
10(dez) Cooperados Associados para deliberar as  seguintes ordens do dia:
Assembleia  Geral  Extraordinária 1. Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados.
2. Eleiçao/Substituição de Membros do Conselho Fiscal; 3. Eleiçao para o
Novo Mandato da Diretoria. Rio de Janeiro, 14 de dezembro  de  2021.

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLAUDIO FERNANDES

EDITAL

Pelo presente edital, nos termos dos artigos 1º, 6º e 8º inciso II do
Estatuto, ficam convocados os empregados das Categorias Profissionais,
representadas pelo Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos
do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas no Município do Rio de Janeiro - Sindaut –CNPJ nº
27.903.715.0001.00, a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária,  a
ser realizada no dia 20 de Dezembro de 2021 (segunda-feira) ás 15:00hs
em primeira convocação ou ás 15:30hs em segunda e última convocação
na sede do Sindicato na Rua André Cavalcante, 128 – Bairro de Fátima –
Rio de Janeiro/RJ, com a categoria para discutir e deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA: a) Aprovação da Pauta Reivindicatória da Data-
Base 2022/2023;  b) Autorização dos empregados para o Sindicato
instaurar Dissídio Coletivo ou assinar Convenção Coletiva; c) Autorização
da categoria para descontar Contribuição Social em favor do Sindicato;
d)  Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

Fernando Bandeira – Presidente.

TRIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de trinta dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Karenina David Campos de Souza e Silva - Juiz Titular do Cartório da 35ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com 
o prazo de trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Cor/ D 311, 313, 
315, CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 3133-3206, e-mail: 
cap35vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Execução de 
Título Extrajudicial - CPC - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, 
de nº 0159380-90.2019.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
CAP FERRAT em face de EGEKKE PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES LTDA., objetivando citação. Assim, pelo presente 
edital, CITA o réu EGEKKE PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., que se encontra em lugar incerto e desconhecido, 
para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$ 63.250,83 (sessenta 
e três mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), ficando ciente 
de que: a) caso não efetue o pagamento no prazo indicado, ocorrerá a penhora 
e avaliação de bens (Art. 829 e parágrafo 1º do CPC); b) poderá oferecer 
embargos no prazo de quinze dias úteis após a juntada do mandado de citação 
nos autos (Art.915, caput, do CPC); c) no caso de integral pagamento no prazo 
de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, parágrafo 
1º do CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte e três de 
novembro de dois mil e vinte e um. Eu, Andrea Rodrigues Carneiro Azevedo - 
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31367, digitei. E eu, Adriano Lima da 
Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/31511, o subscrevo.

Setor de veículos novos 
terá crescimento limitado

A perspectiva da Fi-
tch Ratings para 
o setor de loca-

ção de veículos em 2022 é 
neutra, mostra o relatório 
“Perspectiva Fitch Ratings 
2022: Locação de Veículos 
no Brasil”, publicado nes-
ta segunda-feira. Durante a 
Covid-19, mesmo com toda 
dificuldade para a compra de 
veículos, 46,3% das locado-
ras aumentaram suas frotas, 
enquanto 30,1% as manti-

veram no patamar anterior 
ao da pandemia, de acordo 
com dados da Associação 
Brasileira das Locadoras de 
Automóveis (Abla).

“O desequilíbrio entre a 
oferta e a demanda por veícu-
los novos seguirá limitando o 
ritmo de crescimento da frota 
das empresas, principalmen-
te no primeiro semestre de 
2022, mas permitindo a ma-
nutenção de tarifas e margens 
mais elevadas. Maior rentabi-

lidade e estruturas de capital 
menos pressionadas pelo 
menor crescimento trazem 
estabilidade para os ratings 
das empresas”, diz Renato 
Mota, diretor de Finanças 
Corporativas da Fitch e um 
dos autores do relatório. 
“Superado o desequilíbrio 
entre a oferta e a demanda 
por veículos novos, a força 
das novas verticais de cres-
cimento deve acarretar em 
um ciclo de consistente ex-

pansão e contínuo aumento 
da penetração do setor de lo-
cação de veículos leves, que, 
além de RaC, inclui gestão 
e terceirização de frotas de 
terceiros (GTF)”, cita o rela-
tório da Fitch. O incremen-
to do aluguel de caminhões, 
máquinas e equipamentos 
também deve impulsionar 
a receita e a geração de cai-
xa das locadoras, acredita a 
agência de classificação de 
risco.

Fitch vê desequilíbrio entre oferta e procura mas aposta na locação

Petrobras faz testes operacionais  
do gás natural no Polo GasLub

A Petrobras recebeu 
autorização da 
Agência Nacional 

do Petróleo (ANP) para 
os testes operacionais de 
entrada do gás natural no 
Polo GasLub de Itaboraí. 
“Após essa fase, terão iní-
cio os testes dos sistemas 
que utilizarão o gás natural 
para a geração de vapor e 
energia”, informou a estatal 
nesta terça-feira (14).

Segundo a companhia, es-
tão funcionando a estação de 
tratamento de água, as subes-
tações responsáveis pela distri-

buição da energia elétrica para 
o empreendimento, o Centro 
Integrado de Controle (CIC), 
os sistemas de utilidades au-
xiliares e o flare, local em que 
ocorre a queima de hidrocar-
bonetos para alívio.

O Projeto Integrado Rota 
3 vai escoar e processar 21 
milhões de metros cúbicos 
por dia de gás natural pro-
venientes do polo pré-sal da 
Bacia de Santos e envolve a 
construção da UPGN (Uni-
dade de Processamento de 
Gás Natural), os gasodutos 
e os sistemas de utilidades. 

Sua operação comercial tem 
início previsto para 2022.

A Petrobras paralisou a 
produção de gás do campo 
de Manati, localizado na Ba-
cia de Camamu, no Estado da 
Bahia, em virtude do fecha-
mento de válvula submarina 
do gasoduto de exportação. 
A operação do duto foi inter-
rompida de maneira segura e 
equipes foram mobilizadas 
para o reparo, com previsão 
de retorno em uma semana. 
As causas da ocorrência es-
tão sendo apuradas. Não há 
risco de descontinuidade de 

atendimento pela Petrobras 
dos compromissos junto aos 
seus clientes e a Petrobras 
mantém os órgãos compe-
tentes informados.

A Petrobras é a operado-
ra do campo de Manati, com 
35% de participação, em par-
ceria com a Enauta Energia 
S.A. (45%), GeoPark LTDA 
(10%) e Petro Rio Coral Ex-
ploração Petrolífera LTDA 
(10%). A média de produção 
do campo em novembro/21 
foi de 3,42 milhões de m3/d, 
sendo 1,20 milhão de m3/d a 
parcela Petrobras.
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MASDAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 15.398.793/0001-16

Balanços Patrimoniais - Em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional bruta - -
Deduções
(-) Impostos sobre vendas - -

Receita operacional líquida - -
Custos dos produtos vendidos - -
Lucro bruto - -
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais (329.759,86) (327.226,55)
Resultado financeiro (2.088,00) (3.773,55)
Resultado partipações societárias 8.732.673,35 9.378.502,24

Lucro (Prejuízo) operacional antes do 
 imposto de renda e da contribuição social 8.400.825,49 9.047.502,14
Imposto de renda e contribuição social - -
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício 8.400.825,49 9.047.502,14

Notas explicativas - Exercício findo em 31/12/2020 - Contexto Operacional: A Masdar 
Empreendimentos e Participações S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, com 
sede a Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3729 5º andar - Itaim Bibi - SP, iniciou as suas ope-
rações em 02/03/2012 e tem objetivo especifico a participação em outras sociedades no 
Brasil e no exterior, constituídas sob forma de sociedade anônima ou sociedade limitada, 
seja como controladora ou como sócia participante. Adicionalmente, faz parte do objeto 
da Companhia a administração de bens próprios, ai incluída a compra, venda e locação 
de imóveis próprios. Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, 
com base na Lei 6.404/76 que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e 
revogados pelas Leis 11.638/07, 11.641/09 e demais normas , pronunciamentos técnicos 
, orientações e interpretações posteriores pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Resumo das praticas Contábeis - O resultado do exercício e apurado em confor-
midade com regime contábil de competência de exercício. As aplicações financeiras es-
tão registradas ao custo acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do 
encerramento do exercício. Os investimentos decorrentes de participações societárias em 

controladas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O Imobilizado esta 
registrado ao custo de aquisição, deduzidos dos valores de depreciações calculados pelo 
método que contempla a vida econômica dos bens. O passivo circulante e não circulante 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável dos 
encargos correspondentes.

Diretoria
Alexandre Chaves de Oliveira Fernandes
Adriana Luiza Lazaroni de Moraes Sousa

Alberto Luiz Moraes Bessa - Contador - CRC-RJ 088583/O-8

Capital Reserva legal Reservas de lucros a realizar Lucros (Prejuízos) acumulados  Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 21.000,00 - - 11.703.752,77 11.724.752,77
Lucros (Prejuízos) exercício - - - 9.047.502,14 9.047.502,14
Reservas de lucros - 4.200,00 16.456.044,61 (16.460.244,61) -
Dividendos distribuídos - - - (4.291.010,30) (4.291.010,30)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 21.000,00 4.200,00 16.456.044,61 - 16.481.244,61
Lucros (Prejuízos) exercício - - - 8.400.825,49 8.400.825,49
Reservas de lucros - - 5.674.944,61 (5.674.944,61) -
Dividendos distribuídos - - - (2.725.880,88) (2.725.880,88)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 21.000,00 4.200,00 22.130.989,22 - 22.156.189,22

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 21.129,49 21.288,24
Aplicações financeiras 54,88 -
Adiantamentos 600,00 -

 21.784,37 21.288,24
Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas 3.416.022,77 2.997.333,30

3.416.022,77 2.997.333,30

Investimentos 18.771.338,38 17.432.465,03
22.187.361,15 20.429.798,33

22.209.145,52 20.451.086,57

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores 579,00 -
Despesas de pessoal a pagar 6.580,49 12.187,11
Impostos e contribuições a recolher 11.194,16 10.417,99
Provisões 9.402,65 45.036,86
Dividendos a pagar - 3.877.000,00

27.756,30 3.944.641,96
Não circulante
Partes relacionadas 25.200,00 25.200,00

25.200,00 25.200,00
Patrimônio líquido
Capital social 21.000,00 21.000,00
Reserva legal 4.200,00 4.200,00
Reserva de lucros a realizar 22.130.989,22 16.456.044,61

22.156.189,22 16.481.244,61
22.209.145,52 20.451.086,57

Atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do Período 8.400.825,49 9.047.502,14
Itens que não afetam o capital circulante
Resultado de equivalência Patrimonial (8.732.673,35) (9.378.502,24)

(8.732.673,35) (9.378.502,24)
(Aumento)/redução no ativo
Adiantamentos (600,00) -
Impostos a recuperar - 1,60
Partes relacionadas (418.689,47) (999.600,00)

(419.289,47) (999.598,40)
Aumento/(redução) no passivo
Fornecedores 579,00 -
Despesas de pessoal a pagar (5.606,62) 5.394,98
Impostos e contribuições a recolher 776,17 4.956,17
Partes relacionadas - (2.189.656,00)
Outros passivos (35.634,21) 45.036,86

(39.885,66) (2.134.267,99)
Caixa líquido gerado nas atividades 
 operacionais (459.175,13) (3.133.866,39)
Atividades de investimentos
Investimentos 7.393.800,00 3.875.982,66

Caixa líq. gerado nas atividades de investimento 7.393.800,00 3.875.982,66
Atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos (6.602.880,88) (414.010,30)

Caixa líq. gerado nas atividades 
 de financiamentos (6.602.880,88) (414.010,30)
Aumento líquido no caixa e bancos (103,87) (2.894,13)
Representado por:
Saldo final de caixa e bancos 21.184,37 21.288,24
Saldo inicial de caixa e bancos 21.288,24 24.182,37

Aumento/redução (103,87) (2.894,13)

O.B.D.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações realizada em 15 de abril de 2021
Data, Hora e Local: Aos 15 de abril de 2021, às 09:00 horas, na Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92, Jardim Paulista, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. Quórum de Instalação: verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins 
de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti, que convidou a 
mim, Cleber Faria Fernandes para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de 
integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição 
dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por 
unanimidade: (a) constituir a O.B.D.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações com sede e foro na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-905; (b) fixar o capital social da 
Companhia em R$ 500,00 (quinhentos reais) dividido em 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto 
Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, 
lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual 
que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2022, os quais tomam posse na presente data, conforme termos de 
posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente 
e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92, Jardim Paulista, 
CEP: 01405-001, portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 764.868.778-04, 
para o cargo de diretora e Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92, Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 
01405-001, portador da cédula de identidade RG nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, para o 
cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido con-
denados 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. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, 
foi assinada pelos presentes. São Paulo, 15 de abril de 2021. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita, Cleber 
Faria Fernandes - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. 
(Anexo I) - Estatuto Social. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo Primeiro. A O.B.D.S.P.E. Empreendimentos e 
Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo Segundo. A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92, 
Jardim Paulista, CEP: 01405-905, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo Terceiro. A Companhia tem 
por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto. A Sociedade 
terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital. Artigo Quinto. O capital social é de R$ 500,00 (quinhentos reais), representado 
por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 (duzentos reais) integralizados e o res-
tante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações 
sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que 
for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a 
maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem 
diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assem-
bleia Geral. Artigo Sexto. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício 
social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acio-
nistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As 
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste 
Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração. Artigo 
Sétimo. A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, todos 
com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a ree-
leição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. Parágrafo Primeiro - Os direto-
res ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investi-
dura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo. No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas 
funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a 
eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono. A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios so-
ciais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante 
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar do-
cumentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar 
empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo. A repre-
sentação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, 
agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procura-
dor(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos 
mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais pode-
rão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital 
social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro. Compete à diretoria superintender o 
andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 
Décimo Segundo. A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, 
no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros 
do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Dispo-
sições Gerais. Artigo Décimo Terceiro. O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada 
ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exi-
gidas por Lei. Artigo Décimo Quarto. Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomen-
dação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 
Décimo Quinto. Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares 
a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto. A Sociedade distribuirá, 
como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo Décimo 
Sétimo. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas 
representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. 
Artigo Décimo Oitavo. Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente, Cleber Faria Fernandes - Secretário. Renato Dias Pinhei-
ro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. (Anexo II) - Boletim de Subscrição de Ações, Conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição, 
realizada em 15 de abril de 2021. Nome: Sueli de Fátima Ferretti. Domicílio: Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92,  Jardim Paulista, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. Ações Subscritas: 250 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Ações 
Integralizadas: 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Nome: Cleber Faria Fernandes. Domicílio: Rua Pamplona, nº 818, 9° 
andar, conjunto 92,  Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. Ações Subscritas: 250 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Ações Integralizadas: 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. São Paulo, 15 de abril de 2021. 
Sueli de Fátima Ferretti - Presidente. (Anexo III) - Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral de Constituição realizada em 15 de 
abril de 2021. Nome: Sueli de Fátima Ferretti. Domicílio: Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92,  Jardim Paulista, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. Ações Subscritas: 250 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Ações Integralizadas: 
100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Nome: Cleber Faria Fernandes. Domicílio: Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 
92,  Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. Ações Subscritas:  250 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal. Ações Integralizadas: 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. São Paulo, 15 de abril de 2021. Sueli de 
Fátima Ferretti - Presidente. JUCESP nº 3530057539-3 em 20/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PPI e piora das bolsas norte-americanas 
afetam movimento do Ibovespa

Outras altas da Selic  
estão no radar do Copom
Em fevereiro comitê prevê novo aumento 

Nesta terça-feira, 
o Banco Central 
divulgou a Ata 

da 243ª reunião do Copom 
(Comitê de Política Mone-
tária, do BC), realizada nos 
dias 7 e 8 de dezembro e 
quando foi decidida a nova 
taxa básica de juros, a Se-
lic (que saiu de 7,75% para 
9,25%). “Para a próxima 
reunião (em fevereiro), o 
Comitê antevê outro ajuste 
da mesma magnitude.

O Copom enfatiza que 
os passos futuros da po-
lítica monetária poderão 
ser ajustados para assegu-
rar a convergência da in-
flação para suas metas, e 
dependerão da evolução 
da atividade econômica, 
do balanço de riscos e das 
projeções e expectativas 
de inflação para o hori-
zonte relevante da política 

monetária”, destaca a ata.
O Copom declarou que 

avaliou o ritmo apropriado 
de elevação dos juros. “Con-
cluiu-se que o ritmo de ajus-
te de 1,50 ponto percentual, 
neste momento, é adequa-
do para atingir, ao longo do 
ciclo de aperto monetário, 
um patamar suficientemen-
te contracionista para não 
somente garantir a conver-
gência da inflação ao longo 
do horizonte relevante, mas 
também consolidar a anco-
ragem das expectativas de 
prazos mais longos”, desta-
cou a ata. 

Sobre a ata, o economista 
Alexsandro Nishimura, he-
ad de conteúdo e sócio da 
BRA, comentou que o mer-
cado brasileiro iniciou o dia 
descolado do cenário exter-
no, com leitura positiva da 
da última reunião do Co-

pom. “O tom mais hawkish 
(conduta econômica ligada 
à política monetária e que 
tem implicações no con-
trole da inflação e desem-
prego)., dando a entender 
que os apertos da política 
monetária podem ser mais 
intensos do que o inicial-
mente previsto, condiz com 
a indicação de aumento de 
150 pontos base também na 
próxima reunião (Fev/22) 
como forma de manter as 
expectativas de inflação an-
coradas”, disse.

O cenário básico do Co-
pom para a inflação envolve 
fatores de risco em ambas 
as direções. “Uma possível 
reversão, ainda que parcial, 
do aumento nos preços 
das commodities interna-
cionais em moeda local pro-
duziria trajetória de inflação 
abaixo do cenário básico”, 

prevê o comitê.

Políticas fiscais

Estão sendo considera-
dos novos prolongamentos 
das políticas fiscais de res-
posta à pandemia que pres-
sionem a demanda agregada 
e piorem a trajetória fiscal 
podem elevar os prêmios 
de risco do país. “Apesar 
do desempenho mais po-
sitivo das contas públicas, 
o Comitê avalia que ques-
tionamentos em relação ao 
arcabouço fiscal elevam o 
risco de desancoragem das 
expectativas de inflação, 
mantendo a assimetria al-
tista no balanço de riscos. 
Isso implica maior proba-
bilidade de trajetórias para 
inflação acima do projetado 
de acordo com o cenário 
básico”, destaca a ata.

Fatores econômicos, 
políticos e de saú-
de pública afetam 

o movimento do merca-
do financeiro no Brasil e 
no mundo. E esses fatos 
podem ser internos ou 
externos que sensibili-
zam igualmente os índi-
ces. Nesta terça-feira, o 
Ibovespa chegou a subir 
quase 2 mil pontos no 
começo do dia, em rela-
ção ao fechamento de se-
gunda-feira (13), mas aos 
poucos foi sucumbindo 
aos temores, comenta o 
economista Alexsandro 
Nishimura, head de con-
teúdo e sócio da BRA.

Na parte da tarde, o 
mercado doméstico tra-

balhava no campo nega-
tivo. O Ibovespa operava 
em queda de 0,58%, aos 
106.759,85 pontos, por 
volta das 16h15, horário 
de Brasília. “O Ibovespa 
se sustentou em campo 
positivo até o início da 
tarde. No entanto, alguns 
fatores pesaram sobre o 
índice local, além da pio-
ra das bolsas norte-ameri-
canas. A decisão da Fitch 
(agência de classificação 
de risco) de determinar 
‘perspectiva negativa’ para 
a nota soberana do Bra-
sil coincidiu com a súbita 
piora dos ativos domésti-
cos”, diz Nishimura.

Sobre a votação da PEC 
dos Precatórios na Câma-

ra nesta terça-feira, houve 
notícias de que está sendo 
avaliada a retirada da data 
limite de pagamento dos 
precatórios. Caso isso ocor-
ra, o Senado seria obrigado 
a analisar novamente a pro-
posta.

PPI

Segundo Nishimura, de 
início, o exterior pesou com 
o índice de preços ao con-
sumidor (PPI) dos EUA 
em alta e a renovação do 
medo de uma postura mais 
hawkish do Fed, banco cen-
tral dos EUA. “O sinal se 
inverteu mesmo quando 
começaram a circular no-
tícias da possibilidade de 

alteração na PEC dos Pre-
catórios que obrigaria nova 
avaliação do Senado”.

O economista explica 
que a intensidade da alta 
do Ibovespa começou a 
diminuir quando houve a 
divulgação do índice dos 
EUA, que surpreendeu os 
analistas ao avançar acima 
do esperado (+0,8% con-
tra expectativa de +0,5%). 
“Em semana com agenda 
cheia de reuniões dos ban-
cos centrais ao redor do 
mundo, este foi um gatilho 
para aumento dos temores 
de que o Fed deve adotar 
uma postura mais agressiva 
em relação à política mo-
netária americana”, avalia 
Nishimura. 

Avaliação de políticas 
públicas no âmbito do 
mercado de capitais

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) e o Insti-

tuto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC) 
assinaram acordo de coope-
ração técnica. O convênio 
visa ao fortalecimento das 
capacidades de diagnóstico, 
formulação, implementação 
e avaliação de políticas pú-
blicas no âmbito do mer-
cado de capitais, voltados à 
temática ASG (Ambiental, 
Social e Governança), por 
meio do intercâmbio de 
informações, da geração e 
disseminação de conheci-
mentos, explicou a CVM.

“As ações conjuntas pre-
veem, ainda, a instituição de 
grupos de trabalho e comis-
sões técnicas, bem como a 
participação de represen-
tantes como convidados, 
membros ou observadores 

em Comissões Temáticas, 
Conselhos Técnicos, dentre 
outros”, resumiu a CVM, 
que também irá definir os 
temas de pesquisa a serem 
priorizados, considerando 
as necessidades das políti-
cas públicas para o desen-
volvimento do mercado de 
capitais.

Os projetos e as ativida-
des de cooperação técnica 
se concentrarão em estu-
dos exploratórios, de Aná-
lise de Impacto Regulatório 
ou de Análise do Resultado 
Regulatório”, explicou a au-
tarquia. Elaborar, no míni-
mo, um estudo anualmente 
e sugerir os temas de pes-
quisa a serem priorizados, 
assim como as iniciativas 
a serem desenvolvidas no 
âmbito do acordo, conside-
rando as suas prioridades 
de pesquisa.
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