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Aprovação 
de Biden só é 
melhor que a  
de Bolsonaro

O índice de aprovação do pre-
sidente dos EUA, Joe Biden, caiu 
para nível recorde, de acordo com 
pesquisa publicada pelo site News 
and World Report. Apenas 41% 
dos norte-americanos aprovam 
o trabalho de Biden como presi-
dente, de acordo com o levanta-
mento de NPR / PBS NewsHour 
/ Marist realizado de 11 a 13 de 
dezembro.

Apesar do baixo índice, Biden 
está melhor que o presidente bra-
sileiro Jair Bolsonaro, que tem 
aprovação de apenas 22% dos ci-
dadãos, segundo a última pesquisa 
Datafolha.

No lado das boas notícias para 
o presidente norte-americano, a 
economia dos EUA cresceu a uma 
taxa anual de 2,3% no terceiro tri-
mestre do ano, acima do ritmo de 
2,1% estimado um mês atrás, de 
acordo com dados revisados di-
vulgados pelo Departamento de 
Comércio dos EUA nesta quarta-
-feira.

Apesar da revisão para cima, 
foi confirmada uma desaceleração 
significativa do crescimento eco-
nômico dos EUA, que alcançara 
um ritmo de 6,7% no segundo 
trimestre.

“A desaceleração do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) no terceiro 
trimestre foi liderada por uma 
desaceleração nos gastos dos con-
sumidores. O ressurgimento dos 
casos de Covid-19 resultou em 
novas restrições e atrasos na re-
abertura de estabelecimentos em 
algumas partes do país,” disse o 
Departamento, de acordo com a  
agência de notícias Xinhua.

Auditores da Receita 
entregam cargos de chefia
Protesto vem na esteira de reajuste só para a Polícia

O aumento salarial para 
a Polícia Federal, ga-
rantido no orçamento 

com o esforço do presidente Jair 
Bolsonaro, foi o estopim para os 
auditores-fiscais da Receita Fede-
ral iniciarem um movimento de 
cobrança pelo pagamento do bô-
nus de eficiência, fruto de acordo 
salarial entabulado há 5 anos, se-
gundo o Sindifisco Nacional, en-
tidade que representa a categoria.

A movimentação pode ser ape-
nas o começo de protestos de ou-
tras categorias do serviço público 
federal, que passará mais um ano 
sem reajuste salarial.

Nesta terça-feira, mais um pe-

dido coletivo de exoneração de 
auditores que ocupam cargos de 
chefia foi entregue. Os chefes da 
7ª Região Fiscal (RJ) entregaram 
o documento ao superintendente 
local em apoio à mobilização da 
classe. A iniciativa veio logo após 
o Congresso Nacional aprovar o 
Orçamento 2022 sem os recursos 
necessários para a regulamentação 
da parcela variável, que soma R$ 
3 mil.

A mesma atitude tomaram os 
supervisores e chefes de fiscaliza-
ção da 10ª Região Fiscal (RS). No 
documento em que os chefes de 
equipe formalizam o pedido de 
exoneração coletiva, eles classifi-

cam como “descaso” a demora na 
regulamentação do bônus de efici-
ência e se dizem “perplexos” ante 
a ausência de movimentação por 
parte da cúpula da Receita Federal 
quanto a se manifestar de forma 
incisiva sobre o problema.

Segundo o Sindifisco, contri-
buiu para piorar o quadro o fato 
de recursos que seriam destinados 
à Receita Federal terem sido cor-
tados para atender aos reajustes 
acordados com as carreiras poli-
ciais. Estima-se que 500 auditores-
-fiscais já pediram exoneração dos 
cargos de chefia em todo o País. A 
categoria realizará assembleia nes-
ta quinta-feira.

Expectativa de vida nos EUA tem maior 
queda desde a 2ª Guerra Mundial

Rombo nas 
contas externas 
aumenta
2,5 vezes

As transações correntes do ba-
lanço de pagamentos foram de-
ficitárias em US$ 6,5 bilhões em 
novembro, mais de 2,5 vezes o 
déficit de novembro de 2020, que 
ficou em US$ 2,5 bilhões. Nos 12 
meses encerrados no mês passado, 
o déficit em transações correntes 
somou US$ 30,8 bilhões (1,92% 
do PIB), ante US$ 26,8 bilhões 
(1,68% do PIB) em outubro de 
2021 e US$ 21,5 bilhões (1,46% 
do PIB) em novembro de 2020. 
Os dados são do Banco Central.

A diferença na comparação en-
tre novembro deste ano e do ano 
passado se deve ao resultado do 
superávit comercial, que caiu US$ 
4,2 bilhões, enquanto o déficit em 
renda primária aumentou US$ 
193 milhões, e o déficit em servi-
ços recuou US$ 183 milhões.

A balança comercial de bens 
foi deficitária em US$ 2,5 bilhões 
no mês passado. As exportações 
de bens totalizaram US$ 20,5 bi-
lhões, aumento de 17,1% ante 
novembro de 2020, e as importa-
ções de bens somaram US$ 23,1 
bilhões, incremento de 45,6% na 
mesma base de comparação.

O déficit na conta de serviços 
somou US$ 1,6 bilhão, redução de 
10,3% em relação a novembro de 
2020. A conta de viagens interna-
cionais registrou despesas líquidas 
de US$ 298 milhões, o maior défi-
cit desde fevereiro de 2020, antes 
da pandemia.

Aluguel de equipamentos re-
gistrou despesas líquidas de US$ 
483 milhões, redução de 35,9% na 
comparação com novembro de 
2020, influenciada pela nacionali-
zação de equipamentos no âmbito 
do Repetro. A conta de transportes 
registrou despesas líquidas de US$ 
615 milhões, ante US$ 301 milhões 
em novembro de 2020. O aumento 
expressivo foi associado à expansão 
da corrente de comércio exterior.

As despesas líquidas de lucros e 
dividendos, associadas aos investi-
mentos direto e em carteira, tota-
lizaram US$ 1,9 bilhão, aumento 
de 15,6% em relação a novembro 
de 2020. As despesas líquidas com 
juros somaram US$ 793 milhões, 
ante US$ 853 milhões registrados 
em novembro de 2020.

Os ingressos líquidos em in-
vestimentos diretos no país (IDP) 
somaram US$ 4,6 bilhões em no-
vembro de 2021, o dobro do re-
gistrado no ano passado. Nos 12 
meses encerrados em novembro 
de 2021, o IDP totalizou US$ 51,5 
bilhões (3,20% do PIB), ante US$ 
39,5 bilhões (2,69% do PIB) em 
novembro de 2020.

A expectativa de vida nos 
EUA em 2020 caiu em 
um grau não visto desde, 

pelo menos, a Segunda Guerra 
Mundial. Os dados de mortalida-
de divulgados pelo Centro Nacio-
nal de Estatísticas de Saúde cal-
cularam a expectativa de vida em 
2020 em 77 anos, uma redução 
de 1 ano e 8 meses em relação a 
2019. É a maior queda em mais de 
75 anos.

Para os homens, a expectativa 
de vida diminuiu 2,1 anos – de 
76,3 em 2019 para 74,2 em 2020 – 
enquanto a expectativa de vida en-
tre as mulheres caiu 1,5 ano – de 
81,4 em 2019 para 79,9 em 2020.

A Covid-19 foi classificada co-
mo a terceira principal causa de 
morte no país no ano passado, 
atrás de doenças cardíacas e cân-
cer, e foi relevante para cerca de 

351 mil mortes durante o período, 
mostraram os números divulga-
dos nesta quarta-feira pelo Centro 
de Controle e Prevenção de Do-
enças (CDC).

Marcelo Camargo/ABr

Wang Ying/Xinhua
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Filiado à

Por Andrea Vizzotto

A Lei Federal 13.058, de 22 
de dezembro de 2014, al-
terou o disposto pelos arti-

gos 1583 e seguintes do Código Civil 
para incluir os conceitos de guarda 
compartilhada e alternada em con-
traposição à guarda unilateral. Aque-
las constituem formas mais lógicas, 
consensuais e distintas de guarda dos 
filhos. São modalidades contemporâ-
neas, alinhadas ao desejado consen-
so entre os cônjuges separados, mas 
eternos pais de seus filhos.

Na guarda compartilhada, aquele 
com o qual a criança reside, possui a 
guarda. Há a divisão de responsabili-
dades entre os pais. A alternada cons-
titui forma distinta em que a guarda é 

intercalada entre os pais. Nesse caso, 
a responsabilidade sobre a criança é 
de ambos. Evidente que, nesses tipos 
de guarda filial, o consenso entre os 
pais facilita, ou elimina, as questões 
relativas às festas de final de ano. 

Não obstante os benefícios desses 
tipos de guarda, nem sempre é possí-
vel chegar a esse consenso. E são es-
sas as situações que costumam gerar 
tensão familiar nos finais de ano. A 
lei não regula essas hipóteses e nem 
deve regulá-las. Enquanto não hou-
ver estabilidade emocional entre os 
pais, preservado o princípio do bem-

-estar das crianças, qualquer compo-
sição é possível.

O entendimento, fundado na ra-
zoabilidade, é o de preservar a alter-
nância de dias ou anos festivos. Ou 
seja, no Natal os filhos permanecem 
com o pai e, no Ano Novo, com a 
mãe, por exemplo. Ou, ainda, em um 
ano os filhos permanecem nas festas 
com o pai e, no ano seguinte, com a 
mãe.

As festas de final de ano, indepen-
dentemente de alguma religião pro-
fessada, são momentos importantes 
de memória para todas as crianças. 
Que seja esse o ponto de atenção 
principal dos pais no planejamento 
dessas comemorações.

Andrea Vizzotto é advogada.
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Processo deve vir 
acompanhado de 
desenvolvimento 

tecnológico e 
inovação

O descaso certamente 
comprometerá projetos e 

incentivará a perda  
de cérebros
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A crise na Capes é um alerta  
do desmonte da educação brasileira

Não basta 
reindustrializar

Por Isaac Roitman

A Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal do 
Ensino Superior (Capes) 

foi criada em 1951 e está vinculada 
ao Ministério da Educação. Os seus 
pilares tiveram o protagonismo de 
Anísio Teixeira, que transformou es-
sa instituição como o principal ins-
trumento de promoção e expansão 
dos estudos de pós-graduados no 
Brasil e garantindo que a pesquisa 
científica se desenvolvesse na uni-
versidade vinculada aos programas 
de pós-graduação. Ela é responsável 
para os êxitos do sistema nacional de 
pós-graduação, tanto no que diz res-
peito à consolidação, como na cons-
trução das mudanças que o avanço 
do conhecimento e as demandas da 
sociedade exigem. 

As atividades da Capes podem ser 
agrupadas nas seguintes ações:

1 – Avaliação da pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado)

2 – Acesso e divulgação da produ-
ção científica

3 – Investimentos na formação de 
recursos humanos de alto nível no 
país e exterior

4 – Promoção da cooperação cien-
tífica internacional

5 – Indução e fomento da forma-
ção inicial e continuada de professo-
res para a educação básica nos for-
matos presencial e a distância.

Nos últimos anos, cortes orça-
mentários da Capes apontam para 
um colapso do sistema de pós-gra-

duação brasileiro. Bolsas de mes-
trado, doutorado e pós-doutorado 
são cortadas ou não renovadas, le-
vando a interrupção de programas 
de fomento e ações voltadas à in-
ternacionalização.

As atividades de pós-graduação 
exigem fluxo contínuo de recursos 
e possuem caráter prioritário com 
implicações na soberania nacional. 
A recomposição orçamentária, com 
o incremento de investimentos e não 
cortes, é uma prioridade emergen-
cial. O descaso com a Capes certa-
mente comprometerá a continuidade 
de projetos e incentivará a perda de 
cérebros, principalmente de jovens 
pesquisadores talentosos que emi-
gram para países onde a importância 
da Ciência e Tecnologia é reconheci-
da e valorizada.

Uma preocupação recente é a cri-
se no sistema de avaliação da Capes, 
que foi introduzida em 1976 e é res-
ponsável pela qualidade dos cursos 
de pós-graduação (mestrados e dou-
torados), através de critérios estabe-
lecidos pela comunidade acadêmica. 
Em setembro de 2021, uma liminar 
da 32ª Vara da Justiça Federal do Rio 
de Janeiro determinou a suspensão 
da avaliação quadrienal da Capes, pa-
ralisando um processo complexo do 
Sistema Nacional de Pós-Graduação, 

composto de mais de 4.600 progra-
mas de mestrado e doutorado. Essa 
decisão, inédita, causou surpresa e 
preocupação na sociedade, sobre-
tudo na comunidade universitária. 
Uma decisão judicial de 2/12/2021 
autorizou a retomada da avaliação da 
entidade.

No período da interrupção, um 
grande número de pesquisadores e 
coordenadores de várias áreas se de-
mitiram. O trabalho dos coordena-
dores e consultores da Capes é vo-
luntário. Eles são professores ligados 
a alguma instituição de ensino que 
cumprem à parte funções na entida-
de.

O desafio é rapidamente recupe-
rarmos o tempo perdido com au-
mento de investimentos da Capes e 
de das agências de fomento federais 
e estaduais. Em adição, a autonomia 
plena deve ser dada às Universidades 
Públicas (federais, estaduais e mu-
nicipais) com liberação de recursos 
emergenciais para os asfixiados orça-
mentos a que estão sendo submeti-
dos.

É pertinente lembrar a citação de 
Darcy Ribeiro: “A crise da educação 
no Brasil não é uma crise, é um pro-
jeto.” Enfrentar esse projeto é uma 
prioridade de uma sociedade com-
prometida com seu futuro.

Isaac Roitman é professor emérito da Universidade 
de Brasília, ex-diretor de avaliação da Capes, 

membro da Academia Brasileira de Ciências e do 
Movimento 2022 – 2030 O Brasil e o Mundo 

que queremos.

O entendimento é o de 
preservar a alternância de 

dias ou anos festivos

Festas de final de ano  
e filhos de pais separados

Por João Carlos 
Marchesan

“Meu mo-
delo de 
negócios 

são os Beatles. (...) Eles se ba-
lanceavam, e o total era maior 
do que a soma das partes. É 
como eu enxergo os negó-
cios: as coisas incríveis nunca 
são feitas por uma única pes-
soa, são feitas por um time.” 
Essa frase dita por Steve Jobs, 
criador da Apple e considera-
do um dos maiores gênios da 
história recente, reflete bem 
o momento atual que esta-
mos vivendo no setor de má-
quinas e equipamentos.

Somos um grande time 
composto por diretores, em-
presários e colaboradores. E 
o que nos dá certeza de que 
estamos no caminho certo é 
o nosso recorde de associa-
dos que pela primeira vez na 
nossa história atinge 1.650 
empresas. Um grande time 
que busca melhorar as con-
dições das empresas e o am-
biente de negócios do País.

Temos empunhado várias 
bandeiras e a reindustriali-
zação é uma delas, que tem 
envolvido todo o nosso uni-
verso, e inclui várias subban-
deiras, inclusive e, especial-
mente, o combate ao Custo 
Brasil. Mas sabemos que 
não basta reindustrializar. É 
preciso lutar para ter uma 
indústria cada vez mais tec-
nológica e sofisticada, com 
ética e ações sustentáveis. 
Esse é o caminho do futuro, 
muito mais do que defender 
uma simples reindustrializa-
ção. Sabemos que a Inovação 
é fundamental para ampliar 
demandas internas e moder-
nizar a indústria.

Após a pandemia, vimos 
que a transformação digital 
nos traz uma nova cultura 
organizacional onde a tecno-
logia é o centro da estraté-
gia empresarial. Não se trata 
apenas de investir, mas de um 
processo de transformação 
acelerada e contínua que de-
manda esforços maiores por 
parte das organizações.

É universal o entendimen-
to de que a indústria é uma 
das principais alavancas das 
transformações em curso, 
por estar associada ao desen-

volvimento de serviços sofis-
ticados.

Além disso, a indústria es-
tabelece vínculos com outras 
atividades dando a elas maior 
capacidade de introduzir ino-
vações e modificar seus pro-
cessos produtivos, o que lhe 
garante a condição de multi-
plicador de empregos e renda 

em todos os setores da eco-
nomia nacional.

No Brasil, a recuperação 
do crescimento e do de-
senvolvimento econômico 
também demandam uma 
indústria forte e diversifi-
cada. E, para tanto, obter 
condições competitivas é 
prioritário. A economia 
global, antes mesmo do ad-
vento da pandemia, vinha 
num processo de transfor-
mações em direção à maior 
sustentabilidade ambien-
tal e social, à digitalização 
da indústria e à busca pelo 
fortalecimento dos elos da 
cadeia produtiva.

É fato que o processo de 
reindustrialização deve vir 
acompanhado de um pro-
cesso de desenvolvimento 
tecnológico e inovação e que 
o Brasil precisa de políticas 
públicas que não só permi-
tam, como impulsionem esse 
processo.

Trabalhar nesse sentido 
tem nos dado muito prota-
gonismo no setor, e a prin-
cipal consequência é que 
nos últimos anos, mais que 
duplicamos o número de 
associados e aproveito para 
agradecer a todas as empre-
sas que estão conosco nes-
te momento tão importan-
te em nossa história, onde 
continuamos trabalhando 
diariamente para executar 
nosso compromisso de ofe-
recer aos nossos associados, 
conhecimento, atendimento 
personalizado e geração de 
oportunidades de negócios.

João Carlos Marchesan é administrador 

de empresas, empresário e presidente do 

Conselho de Administração da Abimaq.
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COMPART S/A COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 
CNPJ 30.262.695/0001-40 - NIRE 3330007553-4

Ata da AGO realizada em 17/12/2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 
17/12/2021, às 11h, na sede social da COMPART S/A (“Cia.”), na Av. Rio Branco, 
nº 26 - 16º andar, Centro, no Rio de Janeiro/RJ. 2. Convocação: Publicada no 
Diário Oficiai do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil nos dias 7, 8 
e 9/12/2021. 3. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, 
conforme se verifica da assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 
4. Mesa: Alvaro Augusto de Siqueira Carvalho, Presidente; Laércio Martins dos 
Santos, Secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Eleição dos membros da Diretoria e 
fixação de respectiva remuneração: (ii) Deliberação sobre assuntos de interesse 
geral dos acionistas. 6. Deliberações: a) A acionista ICAN, única presente à 
Assembleia, aprovou por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:  
(i) Nos termos do art. 10 do Estatuto Social, foram eleitos para compor a Diretoria, 
com um mandato de 3 anos contados desta data: Stefano Marzotto Festa, 
brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, comerciante, portador da 
carteira de identidade nº 4.955.530-3 expedida pelo IFP/RJ, em 16/12/1981 e CPF 
nº 757.339.947-20, domiciliado na Av. Vieira Souto, nº 150 - Cob 01, Ipanema, 
no Município do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22420-000; Alvaro Augusto Bastos 
Carvalho, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, 
portador da carteira de identidade nº 00308296646 expedida pelo DETRAN/RJ, 
em 04/07/2018 e CPF 026.529.557-21, domiciliado na Estrada Caetano Monteiro, 
nº 2835, Badú, no Município de Niterói/RJ, CEP 24365-170. (ii) Em função da 
eleição acima, a Diretoria da Cia. passa a ter a seguinte composição: (a) Diretor, 
Sr. Stefano Marzotto Festa; (b) Diretor Sr. Alvaro Augusto Bastos Carvalho. (iii) Os 
diretores receberão um pró-labore mensal no valor de 01 salário mínimo nacional. 
7. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não 
houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que lida e achada conforme, 
vai assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 17/12/2021. Alvaro Augusto de 
Siqueira Carvalho - Presidente. Laércio Martins dos Santos - Secretário. Jucerja nº 
4672082, em 21/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Santos Dumont  
deve ser limitado a  
8 mi de passageiros

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou o 
edital de concessão do Santos Dumont sem levar em 

consideração as contribuições técnicas feitas por entidades 
e especialistas na audiência pública. Mais: conseguiu piorar 
o texto, ampliando do prazo para a concessionária fazer 
investimentos obrigatórios para obter certificação interna-
cional, de 3 para 5 anos. O único objetivo da Anac parece 
ser elevar o valor a ser pago de outorga.

A grande questão é o desbalanceamento entre voos 
no Galeão e no Santos Dumont, que começou em 1991, 
quando Guarulhos assumiu a primeira posição no Brasil, 
superando o Aeroporto Internacional do Rio.

Em 2005, o DAC, autoridade máxima da aviação civil 
na época, beneficiou a economia do Rio e de Minas 
Gerais, formando 2 hubs de aviação. Santos Dumont e 
Pampulha ficaram com voos regionais e aviação executiva, 
sendo que o aeroporto carioca abarcava também a Ponte 
Aérea para SP.

Em Minas, a coordenação operacional dos 2 aeroportos 
(Pampulha, recentemente concessionado pelo estado para 
a CCR, e Confins, controlado por CCR e Zurich) foram 
mantidos e ocorre há 16 anos consecutivos com grande 
sucesso.

No rio, em 2009, já sob comando da Anac, foi cancelada 
a coordenação, liberando o Santos Dumont sem restrições. 
O resultado é que atualmente Belo Horizonte conta com 37 
destinos domésticos diretos, enquanto o Rio só possui 24 
destinos, mesmo sendo a segunda maior economia do país. 
O número de passageiros do Santos Dumont passou de 9 
milhões para 14,6 milhões por ano; 64% dos voos do Rio 
estão alocados nele, frente a apenas 36% no Galeão.

“Para que o hub aéreo se concretize e se traduza em 
mais emprego e renda, a conectividade aérea (doméstica e 
internacional) do Rio de Janeiro tem que estar concentra-
da no mesmo sítio aeroportuário, para que os voos inter-
nacionais se conectem de forma eficiente com uma malha 
doméstica diversificada”, explica o ex-secretário estadual 
de Transportes do Rio de Janeiro, assessor da presidência 
da Fecomércio RJ e presidente do Conselho de Transpor-
tes da ACRJ, Delmo Pinho.

“A situação ganha-ganha é simples, testada e conhecida: 
basta limitar a operação do Santos Dumont a 8 milhões 
de passageiros/ano ou 80 mil movimentos regulares/ano 
(pousos+decolagens), limite que vencer primeiro. Quando 
os aeroportos Santos Dumont e Galeão movimentarem 
em conjunto, um total de 30 milhões de passageiros/ano, 
por um prazo de 5 anos, daí seria possível liberar o uso de 
ambos os terminais”, avalia o especialista.

Apesar dos percalços, Delmo Pinho tem esperança de 
que o modelo de concessão vai mudar.

Rápidas
Acaba de ser lançado o livro O software como mercadoria e sua 

distinção da propriedade intelectual: uma revisão dos conceitos de circula-
ção e de mercadoria (Dialética), do professor e advogado tributa-
rista Salvador Cândido Brandão Junior. A obra foi elaborada 
a partir da discussão em torno da não incidência de ICMS 
sobre licenças de uso de software *** A Koy Inteligência 
Jurídica conquistou o prêmio Legal Awards 2021, da revista 
britânica Acquisition International Magazine *** Natal, data em 
que as esperanças se renovam.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Tornar público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS/ SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB, CNPJ: 39.485.412/0001-02, recebeu da
Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais - SEMADA, a LICENÇA
PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO – LPI SEMADA No 000073, com validade até 29 de
novembro de 2026, aprovando a concepção, localização e implantação do
Mercado Municipal do Produtor com área total construída de 565,21 m2 em
área total de 956,45 m2. No seguinte local: Avenida Eduardo Celidônio, S/N°,
Vila Camarim, Queimados-RJ. Georreferenciado através das coordenadas
métricas 646889 E 7488709 N. Fuso: 23-K DATUM: SIRGAS 2000.

Dívida Pública cresce 2,34%  
e chega a quase R$ 5,5 trilhões

O baixo volume de 
vencimentos em 
novembro fez 

a Dívida Pública Federal 
(DPF) crescer após dois 
meses seguidos de queda. 
Segundo números divulga-
dos nesta quarta-feira pelo 
Tesouro Nacional, a DPF 
passou de R$ 5,373 trilhões 
em outubro para R$ 5,499 
trilhões em novembro, alta 
de 2,34%.

O Tesouro prevê que a 
DPF continuará a subir. De 
acordo com o Plano Anual 
de Financiamento (PAF), 
revisado no fim de maio, o 
estoque da DPF deve en-
cerrar 2021 entre R$ 5,5 tri-
lhões e R$ 5,8 trilhões.

A Dívida Pública Mobi-
liária (em títulos) interna 
(DPMFi) subiu 2,48%, pas-
sando de R$ 5,106 trilhões 
em outubro para R$ 5,233 
trilhões em novembro. No 
mês passado, o Tesouro 
emitiu R$ 85 bilhões em 
títulos a mais do que res-
gatou, principalmente em 
papéis vinculados à taxa 
Selic (juros básicos da eco-
nomia).

Além da emissão líquida, 
houve a apropriação de R$ 
41,83 bilhões em juros. Por 
meio da apropriação de ju-
ros, o governo reconhece, 
mês a mês, a correção dos 
juros que incide sobre os tí-
tulos e incorpora o valor ao 
estoque da dívida pública.

No mês passado, o Te-
souro emitiu R$ 102,77 bi-
lhões em títulos da DPMFi, 
o segundo menor nível do 

ano. No entanto, o baixo 
volume de vencimentos no 
mês passado fez a emissão 
líquida continuar com sal-
do positivo. Em novembro, 
venceram R$ 17,77 bilhões, 
quase a totalidade em títu-
los corrigidos pela inflação.

A alta só não foi maior 
porque a Dívida Pública 
Federal externa (DPFe) 
caiu 0,41%, passando de R$ 
267,41 bilhões em outubro 
para R$ 266,3 bilhões em 
novembro. O principal fa-
tor foi a pequena queda de 
cerca de 0,4% do dólar no 
mês passado.

Depois de cair nos últi-
mos dois meses, o colchão 
da dívida pública (reserva 
financeira usada em mo-
mentos de turbulência ou 
de forte concentração de 
vencimentos) voltou a subir 
em novembro. Essa reserva 
passou de R$ 1,011 trilhão 
em outubro para R$ 1,097 
trilhão no mês passado.

Atualmente, o colchão 
cobre quase um ano de ven-
cimentos da dívida pública. 
Nos próximos 12 meses, es-
tá previsto o vencimento de 
R$ 1,155 trilhão em títulos 
federais.

Nos primeiros meses da 
pandemia da covid-19, o 
governo queimou parte des-
se colchão para compensar 
a instabilidade no mercado 
financeiro. Em novembro 
do ano passado, o Banco 
Central teve de repassar 
ao Tesouro R$ 325 bilhões 
para ajudar a recompor es-
sa reserva. O restante está 

sendo feito com as novas 
emissões.

Em abril, a Emenda à 
Constituição do Novo Mar-
co Fiscal, originária da PEC 
Emergencial, reforçou o 
colchão com mais R$ 140 
bilhões da desvinculação do 
superávit de fundos públi-
cos.

O baixo volume de ven-
cimentos e a alta emissão 
de títulos vinculados à taxa 
Selic mudaram a composi-
ção da DPF. A proporção 
desse tipo de papel subiu 
de 36,15% para 36,69%. O 
PAF prevê que o indica-
dor feche 2021 entre 33% 
e 37%. Esse tipo de papel 
voltou a atrair o interes-
se dos compradores por 
causa das recentes altas da 
Selic.

A fatia de títulos prefixa-
dos (com rendimento defi-
nido no momento da emis-
são) caiu de 29,04% para 
28,89%. O PAF prevê que 
a parcela da Dívida Pública 
Federal corrigida por esse 
indicador terminará o ano 
entre 31% e 35%. O Tesou-
ro tem lançado menos pa-
péis prefixados, por causa 
da turbulência no mercado 
financeiro nos últimos me-
ses. Esses títulos têm de-
manda maior em momento 
de estabilidade econômica.

A fatia de títulos corrigi-
dos pela inflação na DPF 
ficou praticamente estável, 
passando de 29,57% pa-
ra 29,32%. Composto por 
antigos títulos da dívida in-
terna corrigidos em dólar e 

pela dívida externa, o peso 
do câmbio na dívida pública 
passou de 5,24% para 5,1%. 
Os dois tipos de indexado-
res estão dentro dos limites 
estabelecidos pelo PAF pa-
ra o fim de 2021, entre 26% 
e 30% para os papéis vincu-
lados à inflação e entre 3% 
e 7% para o câmbio.

As instituições financei-
ras seguem como principais 
detentoras da Dívida Públi-
ca Federal interna, com 29% 
de participação no estoque. 
Os fundos de investimento, 
com 23,8%, e os fundos de 
pensão, com 22,3%, apare-
cem em seguida na lista de 
detentores da dívida.

Apesar das turbulências 
no mercado financeiro em 
novembro, a participação 
dos não residentes (estran-
geiros) ficou estável, con-
tinuando em 10,5% em 
novembro. O percentual 
está no maior nível desde 
fevereiro de 2020, antes do 
início da pandemia da co-
vid-19. Os demais grupos 
somam 14,3% de participa-
ção, segundo os dados apu-
rados no mês.

Por meio da dívida pú-
blica, o governo pega di-
nheiro emprestado dos 
investidores para honrar 
compromissos financeiros. 
Em troca, compromete-se a 
devolver os recursos depois 
de alguns anos, com alguma 
correção, que pode seguir a 
taxa Selic (juros básicos da 
economia), a inflação, o dó-
lar ou ser prefixada (defini-
da com antecedência).

PetroReconcavo assume a concessão do Polo Remanso

A PetroReconcavo, 
produtora indepen-
dente de óleo e gás 

onshore que há mais tempo 
atua no segmento, conclui 
nesta quarta-feira a aqui-
sição das concessões que 
compõem o Polo Remanso, 
localizado na Bacia do Re-
côncavo, na Bahia, que con-
templa 12 campos: Brejinho, 
Canabrava, Cassarongongo, 
Fazenda Belém, Gomo, Mata 
de São João, Norte Fazenda 
Caruaçu, Remanso, Rio dos 
Ovos, Rio Subaúma, São Pe-
dro e Sesmaria.

O Polo Remanso é ope-
rado pela PetroReconcavo 

desde 1º de fevereiro de 2000 
por meio de um contrato de 
produção com cláusula de 
risco com a Petrobras. Com 
o fechamento da transação, a 
Companhia passa a ser a úni-
ca concessionária e operado-
ra dos 12 campos terrestres 
de exploração e produção de 
petróleo e gás natural. O Po-
lo Remanso faz parte do Ati-
vo Bahia, juntamente com o 
Polo Miranga, recentemente 
adquirido pela Companhia, e 
mais 5 concessões já opera-
das adquiridas em rodadas de 
licitações da ANP entre 2004 
e 2007.

Após o cumprimento das 

condições precedentes, a 
operação foi concluída com 
o pagamento de US$ 7,3 
milhões para a Petrobras, 
já com os ajustes previstos 
no contrato. O valor pago 
no fechamento se soma ao 
montante de US$ 4 milhões 
pagos à Petrobras na assi-
natura do contrato de com-
pra e venda. A companhia 
ainda pagará US$ 5 milhões 
um ano após o fechamento 
da operação, valor a ser cor-
rigido com base nas condi-
ções contratuais previstas.

De acordo com o CFO, 
Rafael Procaci da Cunha, 
com esta etapa concluída, a 

Companhia continua com 
seu planejamento de ex-
pansão, se posicionando na 
liderança do processo de 
transformação da indústria 
onshore de petróleo e gás na-
tural no Brasil. “Já operamos 
o Polo Remanso há 21 anos 
e a partir do closing, passa-
mos a ser concessionários 
próprios com os resultados 
econômicos 100% contabi-
lizados e incorporados nas 
demonstrações financeiras 
da Companhia. Seguimos fir-
mes no propósito de sermos 
os maiores fornecedores de 
óleo e gás do Nordeste”, 
conclui Procaci.
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Sotheby’s bate recorde  
em leilões em 2021

A casa de leilões Sotheby’s anunciou que em 2021 
atingiu o maior valor de vendas de sua história: US$ 

7,3 bilhões. O valor é o máximo da empresa “em 277 anos 
de existência”, destacou a Sotheby’s, Do total, as vendas 
em leilão chegaram a US$ 6 bilhões, enquanto as vendas 
privadas somaram US$ 1,3 bilhão.

Entre os leilões icônicos do ano, a Sotheby’s totalizou 
US$ 676 milhões em uma única noite de novembro, 
em Nova York, com a coleção de arte vendida 
após o divórcio do casal milionário composto pelo 
incorporador imobiliário Harry Macklowe e Linda Burg, 
curadora honorária do Met Museum. A pandemia, que 
impossibilitou os leilões presenciais em 2020, obrigou 
as casas de leilão a inovar e se estabelecer muito mais no 
mundo digital, que “expandiu consideravelmente o acesso 
a um número sem precedentes de participantes”.

Carneiro perpétuo no Caju

Norma Machado (machadoleiloes.com.br) está 
leiloando o carneiro perpétuo nº 9765, da quadra 14, 
localizado no Cemitério São Francisco Xavier, Rua 
Monsenhor Manuel Gomes, 311, Caju, Rio de Janeiro/
RJ. Vazio e pronto para entrega, com dimensão 
padrão de aproximadamente 3m², recém-reformado, 
impermeabilizado, com 3 níveis, sendo dois para urnas 
(comportando até 16 caixas de ossos) e um para ossuário. 
Localizado em área nobre do Cemitério, a três minutos 
a pé da administração e junto à rua das Cerejeiras. 
Avaliação: R$ 40.000,00. Leilão no dia 11 de janeiro.

Destaque de apto  
no Centro do Rio

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está destacando 
o leilão de apartamento com 40m² na Rua de Santana,  
73/1602, Centro/RJ. O imóvel fica no Condomínio 
do Edifício Maipu, que possui portaria 24 horas e 3 
elevadores. O apartamento é composto por sala, cozinha, 
quarto e banheiro. Situado no coração do Rio, próximo 
a amplo comércio e diversos meios de transportes. 
Avaliação: R$ 186.000,00. Leilão no dia 7 de fevereiro.

Oferta de casas em Realengo

Terezza Brame (brameleiloes.com.br) está anunciando 
leilão de casas na rua Ariramba, 25, em Realengo. 
O imóvel é constituído por terreno, com área total 
aproximada de 243m², com duas casas construídas: a 
primeira, com o número 25, constituído por casa com 
área na frente, sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área 
de fundos, andar superior com dependências cobertas. 
A segunda casa, com o número de 25/1, é constituída 
por área na frente, sala, cozinha banheiro, área e quintal, 
construção no andar superior. Avaliação: R$ 145.800,00. 
Leilão no dia 29 de janeiro.

Promoção de apto  
no Engenho Novo

Ana Lucia Gomes Sá (ssl1.visar.com.br/
analucialeiloeira.com.br) está promovendo leilão do 
apartamento 306, na rua Araujo Leitão,176, no Engenho 
Novo. O imóvel é de fundos, situado no terceiro 
pavimento, com área edificada de 62m², piso revestido em 
tábua corrida, divide-se em varanda, sala, dois quartos, 
cozinha, banheiro, área de serviço e dependências de 
empregada. O prédio é revestido externamente com 
argamassa com pintura e janelas em esquadria de 
alumínio. Apresenta o hall social com piso em mármore, 
porta de vidro, portão de ferro e escadas e corredores 
em marmorite. É servido por interfone, playground, dois 
elevadores e garagem no pavimento de acesso. Avaliação: 
R$ 800.000,00. Leilão no dia 8 de fevereiro.

Edital de Convocação de Assembleia Geral
do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscrito
no CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os médicos para
participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia
05 de abril de 2022, às 17:30 hs em 1ª convocação, e às 18:30hs em 2ª
convocação na sede do SINMED-RJ (Av. Churchill, 97, Castelo, Rio de
Janeiro, 2º andar. Pauta: 1) Discussão e deliberação sobre a reforma
do Estatuto do SINMED-RJ, nos termos do artigo 143 do Estatuto; 2)
Deliberação sobre a expansão da base territorial do SINMED-RJ para
os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, São João de
Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri,
Seropédica e Itaguaí. Só poderão ser discutidas e aprovadas propos-
tas de emendas ou de reformas do Estatuto que tenham sido devida-
mente apresentadas à Diretoria até 60 (sessenta) dias antes da data
prevista para a sua realização, conforme artigo 144 do Estatuto. As
propostas serão recebidas na secretaria do SINMED-RJ, localizada na
Avenida Churchill, 97, Castelo, Rio de Janeiro (2º Andar), entre 10
horas e 14 horas, nos dias úteis, com fornecimento de protocolo, no
prazo estabelecido no artigo 144 do Estatuto. O direito a voto se dará
conforme disposto no estatuto do SINMED-RJ e na legislação.

Rio de Janeiro, RJ 21 de dezembro de 2021.
Alexandre Oliveira Telles. Presidente do SINMED/RJ.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2021, às 10:00 
horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé, nº 34,  
5º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Homologar o aumento do capital social 
da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia realizada em 30 de abril de 2021 e a consequente alteração 
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Deliberar 
sobre novo aumento do capital social da Companhia; e (iii) Consolidar o 
Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão 
apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento 
societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o 
caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia 
e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

Natal: 62% das classes C  
e D vão comprar presentes

Seis em cada dez bra-
sileiros das classes 
C e D do Brasil vão 

comprar presentes de Na-
tal este ano. É o que indica 
pesquisa realizada pela fin-
tech Superdigital, do Grupo 
Santander, realizada com 
1.525 pessoas, de todas as 
regiões do país, entre os 
dias 10 e 15 de dezembro. 
Em relação aos valores dos 
presentes, 21% disseram 
que devem gastar entre R$ 
100 e R$ 300, enquanto 
18% apontaram gastos até 
R$ 100.

A pesquisa também mos-
trou que mais da metade 
dos brasileiros dessas clas-
ses sociais (58%) pretende 
usar o 13° salário para qui-
tar dívidas atrasadas. Os de-
mais entrevistados vão pou-
par o dinheiro (21%), fazer 
compras de Natal (15%) e/
ou viajar (2%). O que cha-
mou a atenção nesse dado 
é a redução na quantida-

de pessoas que pretende 
guardar o dinheiro, ou seja, 
20,73% a menos em com-
paração com a pesquisa re-
alizada pela Superdigital em 
2020.

O levantamento apon-
tou também que não será 
um final de ano de muitas 
viagens, uma vez que qua-
se 20% confirmaram que 
farão passeios nacionais ou 
internacionais.

No entanto, quando per-
guntados se esse ano foi 
melhor que ano passado fi-
nanceiramente, 34% disse-
ram que sim, enquanto 33% 
negaram.

Foi avaliado também o 
grau de otimismo dos bra-
sileiros em relação ao ano 
que vem. Para a maioria 
(80%), 2022 será melhor 
que 2021. Esta mesma par-
cela se mostrou confiante 
ou muito confiante quanto 
ao seu emprego.

Já de acordo com levan-

tamento da startup Spot 
Metrics, aproximadamente 
75% dos shoppings, dentre 
os mais de 200 consulta-
dos, farão promoções pa-
ra incentivar o consumo e 
compras de Natal. O estu-
do mostrou que o número 
de promoções em shoppin-
gs centers para as compras 
de fim de ano aumentou 
cerca de 40%, comparado 
ao mesmo período do ano 
passado.

De acordo com a Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), as vendas 
este ano, devem movimen-
tar R$ 34,3 bilhões no co-
mércio varejista, um avan-
ço de 4,3% em relação ao 
Natal do ano passado, e 
deve demandar a contra-
tação de 73,1 mil traba-
lhadores temporários, um 
crescimento de 10% em 
relação aos 66,7 mil pos-
tos criados em 2020.

No ano passado, estudo 
da startup revelou que mais 
de 435 mil CPFs foram ca-
dastrados nas promoções, 
acumulando 1,8 milhão de 
notas fiscais, com um tíque-
te médio de R$ 1.000. Pa-
ra este ano, a Spot Metrics 
estima aumento de 20% 
em relação ao ano passado 
na participação dos con-
sumidores nas promoções 
natalinas, com expectativa 
de um tíquete médio de R$ 
1.120.

Entre os shoppings 
de luxo, dois irão sortear 
um apartamento e outros 
apostaram em veículos im-
portados para estimular a 
participação dos consumi-
dores. Nos shoppings cujo 
tíquete médio está próxi-
mo da realidade da maio-
ria dos brasileiros, teremos 
sorteios de carros mais 
populares e os últimos 
lançamentos de produtos 
eletrônicos.

Segmento de saúde, beleza e  
bem-estar faturou R$ 9,7 bi no 3T

Pesquisa trimestral 
realizada pela As-
sociação Brasileira 

do Franchising (ABF), em 
parceria com a empresa de 
pesquisas AGP, aponta que 
o setor de franquias man-
teve, no terceiro trimestre 
de 2021, sua trajetória de 
recuperação registrada nos 
trimestres anteriores, ago-
ra de forma mais estável e 
até superando levemente 
o desempenho do mesmo 
período de 2019. Segundo 
o estudo, o faturamento no 
terceiro trimestre de 2019 
foi de R$ 47,203 bilhões, 
passou a R$ 43,954 bilhões 
no ano passado e chegou a 
R$ 47,385 bilhões de julho 
a setembro de 2021. A va-
riação foi de -6,9% de 2019 
para 2020 e de +7,8% para 
2021. Do terceiro trimes-
tre de 2019 para o de 2021, 
houve um crescimento de 
0,4%.

Entre os segmentos de 
destaque está o de saúde, 
beleza e bem-estar, que 
faturou mais de R$ 9,7 bi-
lhões no terceiro trimestre, 
o que representa um cresci-
mento de 9,1% em relação 
ao mesmo período de 2020. 
Esse índice é 19,8% maior 
frente a igual período do 
ano de 2019, antes da pan-
demia.

Entre os fatores que 
contribuíram para estes 
números estão a maior 
atenção aos cuidados pes-
soais durante a pandemia, 
bem como o fato de estes 
serviços terem sido con-
siderados essenciais. Em 
muitos casos se percebeu 
uma corrida de clientes às 
clínicas de estética e con-
sultórios dermatológicos 
em busca de um rosto 
perfeito e jovial. A perma-
nência prolongada em ca-
sa serviu como motivador 

para muitas pessoas que já 
desejavam realizar proce-
dimentos cirúrgicos, mas 
se preocupavam com um 
eventual longo tempo de 
recuperação, a buscarem 
médicos cirurgiões, uma 
vez que agora era possível 
passar por esse período e 
continuar trabalhando, do 
conforto de sua casa, sem 
comprometer a rotina.

Já levantamento realiza-
do pela Geofusion, aponta 
que o varejo que mais se 
expandiu nos shoppings do 
país foi o voltado para os 
artigos do lar, com cresci-
mento de 11,13%, em rela-
ção a 2020. No Rio de Ja-
neiro, no entanto, este setor 
representou apenas 6,63% 
das lojas abertas. A lideran-
ça ficou com o segmento de 
cuidados pessoais (12,53%), 
seguido por conveniência e 
serviços (9,89%), alimenta-
ção (7,84%) e artigos diver-

sos (7,03%). De uma forma 
geral, os shoppings cariocas 
tiveram dados positivos na 
abertura lojas em todos os 
segmentos.

O setor de modas, por 
exemplo, teve um desem-
penho de destaque na 
abertura de lojas em sho-
ppings do Rio, apresen-
tando um acréscimo de 
6,87%. Mesmo cultura e 
lazer, um dos segmentos 
mais afetados pela pan-
demia, obteve uma leve 
retomada, representando 
1,13% de lojas abertas.

“A reabertura do co-
mércio físico parece 
ainda seguir a lógica do 
período mais intenso da 
pandemia. O comércio 
vem se movimentan-
do dentro dessa mesma 
perspectiva”, avalia Susa-
na Figoli, diretora de In-
teligência de Mercado na 
Geofusion.

58% dos consumidores vão usar 13° para pagar dívidas
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Três perguntas: um modelo de negócio  
dentro de um jogo em blockchain
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Luiz Octávio Gon-
çalves Neto, CEO 

da Dux Cripto, sobre o 
modelo de negócio estrutu-
rado pela unidade de jogos 
da empresa, a Dux Games, 
dentro do jogo online Axie 
Infinity. Através desse mo-
delo, denominado scholar-
ship, uma pessoa que queira 
jogar, mas que não possui 
os recursos necessários pa-
ra adquirir um personagem, 
pode alugar uma conta e ter 
acesso ao jogo.

O Axie Infinity é um jo-
go desenvolvido pela Sky 
Mavis e que recompensa 
seus jogadores pelo seu en-
gajamento (modelo play-to-
-earn, em português, jogar 
para ganhar). O download 
do jogo é gratuito, mas para 
jogá-lo é necessário com-
prar três personagens, os 
Axies. A posse dos perso-
nagens é atestada através da 
emissão de NFTs. O Axie 
Infinity possui criptomoe-
das próprias: AXS e SLP.

Existem opiniões de 
que o jogo Axie Infinity 
é um esquema de pirâmi-
de. Na sua opinião, esse 
jogo é um esquema de 
pirâmide?

Obviamente não é. Vá-
rias grandes empresas mun-
diais têm ligação e apoiam 
o Axie Infinity, como a Sa-
msumg, Binance, Delphi 
Digital e a gigante dos jo-
gos Ubisoft, dentre outros 
grandes players do mercado 
de cripto e games. A ques-
tão é que as pessoas não en-
tendem ou não se aprofun-
dam no modelo do jogo em 
blockchain. O jogo ainda 
está em período alfa, ou se-
ja, experimental, porém, eu 
percebo que a desconfian-
ça com o jogo se confunde 
com a mesma desconfiança 
que o mercado tem em en-
xergar inovações disrupti-
vas. Esse é o primeiro jogo 
que muda a realidade dos 
games.

Pela primeira vez na his-
tória do mercado cripto, 
um jogo de NFT atingiu a 
marca de US$ 1 bilhão em 
vendas no mundo. Isso é 

extremamente significativo. 
O Axie Infinity extrapola a 
comunidade cripto e se es-
palha entre pessoas que até 
então não haviam tido ne-
nhum contato com o ecos-
sistema de criptoativos, mas 
que acolheram esse novo 
paradigma e decidiram jogar 
para ganhar (play-to-earn). 
Já são mais de 1 milhão de 
jogadores ativos no mundo. 
Uma grande parcela desse 
contingente está nas Fili-
pinas, onde o jogo nasceu, 
mas, pela experiência que 
temos na Dux, os brasilei-
ros presentes mostram que 
a tendência veio para ficar 
por aqui também.

Como se dá o processo 
de valorização e desva-
lorização da AXS e SLP, 
as criptomoedas do Axie 
Infinity? Essas criptomo-
edas só podem ser utili-
zadas dentro do jogo?

A valorização (ou desva-
lorização) das moedas do 
Axie Infinity se dá pelos 
mesmos fatores que fazem 
com que outras moedas e 
outros ativos do mercado 
oscilem: a oferta e a deman-
da. Tanto a AXS quanto a 
SLP só podem ser usadas 
dentro dos seus protocolos, 
ou seja, dentro do ecossiste-
ma do jogo, mas ambas têm 
paridade com uma série de 
outras criptomoedas e são 
listadas em dezenas, cente-
nas de corretoras de todo o 
planeta. Por exemplo, atra-
vés das corretoras, qual-
quer jogador pode trocar 
seus SLPs por outro tipo de 
criptomoeda, como bitcoin, 
ethereum e cardano, e fazer 
a conversão fiduciária.

Como funciona o mo-
delo de negócios desen-
volvido pela Dux Games 
para o Axie Infinity? Na 
sua visão, quais são as 
perspectivas dos jogos 
“play-to-earn” desenvol-
vidos em blockchain?

A Dux Games é uma em-
presa muito nova. Ela nasceu 
em 2021 e é integrante da 
holding DUX, uma fintech 
voltada especificamente para 
o mercado de criptoativos e 
tecnologias de blockchain. 
Na frente do negócio de jo-

gos, contamos atualmente 
com cerca de 1,5 mil jogado-
res e devemos fechar o ano 
com quase 4,5 mil persona-
gens/ativos.

Do mesmo modo, ge-
renciamos, em parceria 
com outros investidores, a 
maior comunidade do jogo 
StarAtlas do planeta. Nesse 
sentido, de acordo com es-
ses números, estamos entre 
as maiores scholarships de 
blockchain do mundo.

No caso de Axie Infi-
nity, tentando tangibilizar 
melhor o nosso modelo, 
fazendo a ponte entre os 
investidores em ativos, os 
donos dos Axies e os nos-
sos jogadores, que são trei-
nados e monitorados (cada 
um precisa de, pelo menos, 
três personagens). Nós di-
vidimos os ganhos entre os 
investidores, os jogadores e 
a Dux. A pessoa recebe seu 
percentual mensalmente, de 
acordo com os ganhos e a 
performance que teve no 
jogo, e, se eventualmente 
quiser se desligar da scho-
larship, recebe o seu desem-
penho até aquele momento.

Com relação às perspec-
tivas, elas são as melhores. 
O Blockchain Game Re-
port (BGA) da DappRadar 
mostrou que, de julho a 
setembro, os NFTs movi-
mentaram US$ 10,7 bilhões 
em todo o mundo, um re-
corde absoluto para o setor, 
e que 49% das carteiras de 
criptomoedas ativas estão 
conectadas a algum jogo em 
blockchain. Desse volume, 
US$ 2,5 bilhões foram mo-
vimentados só pelo game 
Axie Infinity.

No Brasil, o ranking de 
criptomoedas mais popu-
lares no mês de outubro, 
divulgado pela CoinGecko, 
apresenta moedas de jo-
gos NFT em nove das dez 
primeiras posições, com a 
Smooth Love Potion (SLP) 
de Axie Infinity em 2º lugar. 
Creio que tenhamos um 
futuro de grandes oportu-
nidades nessa categoria de 
negócio. Não apenas a Dux, 
mas o Brasil, representado 
por outras grandes empre-
sas que vêm surgindo a par-
tir da consolidação da nossa 
experiência.

Há o que comemorar no  
mercado de seguros em 2021
Por Marcio 
Serôa de Araujo 
Coriolano

Faltando pouco para 
encerrar 2021, já é 
hora de alguma re-

flexão sobre o que ocorreu 
na extensa cadeia de valor 
agregado do setor de segu-
ros e o que podemos espe-
rar para 2022. Escoimados 
os problemas mais agudos 
que afligiram o País e a na-
ção desde a declaração da 
pandemia, em março de 
2020, cujas repercussões 
ainda se fazem sentir nes-
te ano, restou comprovada 
a capacidade de superação 
das instituições, empresas 
e pessoas que produzem, 
intermedeiam e consomem 
os produtos e serviços de 
seguros, previdência priva-
da e capitalização.

O fato é que já vínhamos 
de um ano muito forte de 
conquistas em 2019. Mes-
mo com graus elevados 
de dificuldades herdadas 
de períodos de estagnação 
econômica, aquele exercí-
cio fechou com um volu-
me de negócios superior a 
12% sobre o antecedente, 
ou mais ou menos 8% de 
crescimento em termos 
reais. O que aconteceu foi 
uma consolidação de nova 
consciência da população 
a respeito dos riscos que 
quer suportar, embora al-
guns ainda teimem em não 
reconhecer. O mercado de 
seguros só não cresceu mais 
em 2019 pelas restrições de 
renda que caracterizam a 
sociedade brasileira.

Também em 2019 já havia 
ficado clara a mudança de 
preferências dos demandan-
tes de seguros por produtos 
mais importantes para a sua 
existência e que pudessem 
caber nos seus orçamentos, 
como os seguros de Saúde, 
de Vida, Residencial, Pres-
tamista, fora a dinâmica dos 
seguros Rural e de Crédito e 
Garantias. Assim como tam-
bém já estava patente um 
novo espaço de concorrên-
cia intrassetorial e de ajustes 
severos de despesas, em pre-
sença, à época, da taxa bai-
xa de juros que remunerava 
menos os ativos. A par, há 
que se reconhecer o avanço 
da inovação e da tecnologia 
embarcada nas empresas in-
cumbentes.

Ainda olhando pelo retro-
visor, em 2020 iniciou-se uma 
ruptura do padrão até então 
conhecido da regulação go-
vernamental no tocante aos 
seguros. Foi naquela época 
que assumiu uma nova admi-
nistração na Superintendência 
de Seguros Privados, a Susep, 
com promessa de modernizar 
e transformar o marco de nor-
mativos no sentido de maior li-
berdade de produtos ao tempo 
de maior aperto na supervisão 
de conduta.

As expectativas mais oti-
mistas para o ano passado 
esbarraram na declaração, 
em março, da pandemia da 
Covid-19. Em menos de 
três meses, a taxa anualizada 
de crescimento dos seguros, 

que havia estacionado na 
faixa de 12%, caiu abrup-
tamente para níveis muito 
baixos até o segundo se-
mestre. Mas o pior foi evi-
tado exatamente por todos 
os atributos de avanço do 
setor acumulados até então. 
A inovação e a tecnologia 
foram desembarcadas para 
dar suporte às cadeias de 
transmissão do setor, que 
são o funcionamento das 
equipes (desta vez remota-
mente), ao esforço de ven-
das (com plataformas auto-
matizadas), ao atendimento 
aos consumidores (também 
remotamente), tudo isso 
mesmo em presença de um 
nível de expectativas nega-
tivas que, em determinados 
períodos, beirou patamares 
críticos. Ao fim e ao cabo, 
com recuperação consisten-
te dos ramos líderes a par-
tir de julho, 2020 assistiu a 
um aumento pequeno da 
demanda global da ordem 
de 1,3%, ou um decréscimo 
real estimado em 3,5%. Me-
lhor, entretanto, do que os 
demais setores produtivos, 
exceto o agrícola, há muito 
tempo o polo dinâmico da 
economia brasileira.

Pois, desde então, e per-
manecendo em 2021, foi o 
mesmo quadro pandêmico 
que havia derrubado as ex-
pectativas no ano anterior 
que serviu para estimular 
novo ciclo de crescimen-
to do mercado de seguros. 
Assim sendo, tanto a po-
pulação quanto as empre-
sas viram aumentar a sua 
aversão aos riscos. O risco, 
esta matéria-prima dos se-
guros, mostrou seus efeitos 
com uma visão dura, porém 
prática, para todos. Não 
foi por outra razão senão a 
busca pela proteção contra 
riscos agora mais sentidos, 
que vêm ganhando espaço 
progressivo na preferên-
cia agregada os seguros de 
Saúde (as doenças), de Vida 
(a formação de Pecúlios e 
Rendas), de Residências (a 
moradia como lugar além 
do convívio), de Presta-
mistas (para garantia de 
empréstimos e financia-
mentos), de Habitações (ga-
rantias de imóveis novos), 
entre outros.

As estatísticas estão aí para 
tirar a prova dos nove da tese 
da recuperação pela preferên-
cia da sociedade. Em 2021, 
em termos anualizados, saí-
mos de 1,3% de crescimento 
no início do ano para chegar 
a 10,7% em setembro último, 
ou perto de uma estabilida-
de em termos reais. E fora 
aqueles ramos líderes, são 
dignos de nota outros ramos 
de seguros antes apenas en-
carados como promessa de 
desenvolvimento, como o de 
Responsabilidade Civil, o Ci-
bernético.

E nada é tão trivial que 
deva ser julgado apenas por 
volumes. A maturidade de 
empresas e profissionais 
que operam os seguros e os 
distribuem foi posta à pro-
va e correspondeu, muito 
bem. Em período crítico 
para a manutenção do pro-

pósito e do ânimo em setor 
tão grande e diverso, as vá-
rias representações institu-
cionais deram-se as mãos 
para ampliar o diálogo com 
os Poderes da República – 
em suporte às centenas de 
empresas e aos milhares de 
corretores -, para responder 
assertivamente a toda a es-
pécie de propostas e medi-
das que povoaram a agenda 
pública, aos olhos atentos 
e críticos da sociedade que 
sofria e ainda sofre os efei-
tos dos ciclos epidemiológi-
cos, econômicos e políticos.

Um exemplo paradigmá-
tico dessa maturidade e ca-
pacidade de adaptação tem 
sido, particularmente, a per-
sistência da mesma visão e 
valores das representações 
institucionais de seguradores 
e corretores diante do mo-
dismo das “techs” e da sua 
postura ativa para empre-
ender propostas que colo-
quem no caminho correto e 
sustentável o que se passou 
a chamar de “open”, no nos-
so caso o “open insurance”. 
Comprovado, por esse breve 
histórico acima alinhado, a 
natureza inovadora do setor 
de seguros, fruto de experi-
ência, empreendedorismo, 
investimento, capacidade de 
gestão, confiança e respeito 
ao consumidor, as lideranças 
sabem reconhecer os evi-
dentes avanços transforma-
dores da regulação estatal, 
ao mesmo tempo em que 
têm o conhecimento teórico 
e prático e credibilidade para 
postular as mudanças inadi-
áveis no “open insurance”, 
para que este não ameace 
todo o edifício que foi cons-
truído por elas e pelos cida-
dãos e empresas em tempos 
tão complexos quanto os 
por todos vividos recente-
mente.

Sabemos o quanto difícil 
é fazer previsões para 2022. 
Na média, os especialistas 
não são otimistas sobre o 
desempenho econômico 
do Brasil, em presença de 
tantas incógnitas nos am-
bientes interno e externo. 
Embora, no nosso setor, a 
confiança possa ser medida 
não apenas pelos números 
ainda positivos que se suce-
dem. Vemos também com 
alegria a progressiva adesão, 
e mesmo protagonismo, a 
temas como o da diversida-
de, o da participação equâ-
nime de mulheres em todos 
os postos de direção das 
seguradoras, o da alavanca-
gem prática da tríade ASG 
– Ambiente, Social e Ges-
tão. O compromisso com 
os seguros é, por natureza, 
o compromisso com o fu-
turo sustentável. Portanto, 
nada mais natural que esses 
temas devam fazer parte 
da agenda permanente do 
setor de seguros. E assim 
pretendemos caminhar em 
2022: com o mesmo espí-
rito de superação que nos 
guiou em 2020 e em 2021.

Marcio Serôa de Araujo Coriolano 
é Economista e Presidente da 

Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg) 

Seguros SURA fecha  
parceria com Bike Point

Com o intuito de 
fortalecer ações 
voltadas à mobili-

dade, a Seguros SURA fir-
mou parceria com a empre-
sa Bike Point, a maior loja 
de ciclismo do Brasil, que 
atua há mais de 19 anos em 
Criciúma, ao sul de Santa 
Catarina.

A Bike Point se caracte-
riza por ser uma bike shop 
digna de grandes centros 
mundiais, sempre oferecen-
do as maiores novidades ao 
setor e apresentando um 
conceito diferenciado de 

loja. Para o cliente, a Bike 
Point oferece as melhores e 
mais importantes marcas do 
mercado de bicicletas, assim 
como peças e acessórios.

O mix de produtos da 
loja atualmente ultrapassa 
os 37.000 itens e engloba 
mais de 280 marcas do seg-
mento, oferecendo também 
showroom aconchegante, 
climatizado e ultramoderno, 
estacionamento próprio, bike 
fit, estúdio fotográfico e até 
mesmo sala de telemarketing.

Pensando em unir essa 
estrutura com segurança e 

mobilidade, a parceria da 
SURA com a Bike Point 
agora permite que o cliente 
adquira o modelo de bike 
Black Orange com 1 ano 
de seguro do Bici SURA de 
forma totalmente gratuita.

O modelo de seguro in-
clui tanto a reposição de 
uma bicicleta nova em caso 
de perda total por acidente 
ou subtração quanto o re-
embolso de despesas, com 
translado e remoção da bike 
em caso de acidentes (limi-
tado a 10% do valor da bi-
cicleta).
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SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da Smartcoat – Serviços  
em Revestimentos S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na 
Instrução Normativa nº 81, do Departamento de Registro Empresarial e Integração 
(“DREI”), às 10:00 (dez) horas do dia 29 de dezembro de 2021, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Extinção do Conselho de Administração da 
Companhia e destituição de seus membros; e (ii) Reforma e Consolidação do 
Estatuto Social da Companhia. Os acionistas, seus representantes legais ou 
procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, através do acesso gratuito 
à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, sendo que os documentos e 
informações obrigatórias estarão à disposição dos acionistas para consulta na sede 
da Companhia ou por meio do e-mail ri@priner.com.br. Para participação na AGE,  
por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação 
à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário marcado para o início da 
AGE, acompanhada de toda a documentação necessária, conforme mencionada 
abaixo. Uma vez recebida a solicitação e verificada a documentação fornecida, 
a Companhia enviará ao acionista os dados para a sua participação por meio da 
plataforma ora referida. Será necessário que os acionistas apresentem documentos 
para comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos 
à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante 
legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na 
AGE por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de 
mandato e o comprovante de identidade do mandatário.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021. - A Diretoria.

INSTITUTO TÉCNICO DESPORTIVO ATITUDE
CNPJ 28.557.412/0001-46

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Instituto Técnico Desportivo Atitude, convoca todos
os membros, Diretores e sócios para a ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, que se realizará no dia 05 de Janeiro de 2022, em sua
sede social na Avenida Presidente Vargas, 590 – sala 1302 – Centro
- Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20071-000 ás 20:00 (vinte horas) em primeira
convocação e às 20:30 (vinte horas e trinta minutos) em segunda
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 –
Aprovação das contas do exercício de 2021 e parecer do Conselho
Fiscal. 2 – Inclusão de Atividades. 3 – Assuntos Gerais.

Instituto Técnico Desportivo Atitude
Flavio Pereira Serra

Presidente

PREFEITURA DA CIDADE DE ITAGUAÍ torna público que expediu Licença
Ambiental Simplificada (nº 145 SMMAP), com validade até 25/10/
2027, para RPIL Renovadora de Pneus Itaguaí Ltda., para operar
comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar, com área total de
2.785,00 m² e 3.771,51 m² de área construída, situado a Rodovia Rio
Santos, BR 101, nº 1374, KM 15,5, Brisamar, Município de Itaguaí – Rio
de Janeiro (Processo n° 100000014/2021).

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias 

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Leonardo de Castro Gomes - Juiz Titular do 
Cartório da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos 
que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasmo 
Braga, 115 Corr C/SALA 210 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 31332375 e-mail: cap17vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Procedimento Comum - Prestação de Serviços / Direito Civil, de 
nº 0021108-49.2001.8.19.0001 (2001.001.020409-0), movida por FAZENDA 
ASSUNCAO LTDA em face de GILBERTO DE MIRANDA AQUINO, obje-
tivando citação. Assim, pelo presente edital CITA o sócio GILBERTO DE 
MIRANDA AQUINO, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para 
manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. ( 
Art. 135, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e 
três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte . Eu, Marcos Anto-
nio Vargas - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30933, digitei. E eu, 
Marceli da Silva Argento - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/31466, 
o subscrevo.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Primeira Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) 
na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures inte-
grantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 
série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esfor-
ços restritos de distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferrovi-
ário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), convoca 
os Debenturistas a se reunirem em primeira convocação, para a Assembleia 
Geral de Debenturistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, 
§ 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI 
do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme 
aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente di-
gital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, no dia 10/01/22, às 14h, 
sendo o acesso disponibilizado para os Debenturistas devidamente habilitados 
nos termos deste edital, com voto proferido somente através da participação em 
AGD, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Aprovar as 
estratégias para resguardo dos interesses dos Debenturistas no âmbito (i) do 
processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que 
tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro 
- RJ (“Processo da Supervia”) e (ii) do processo de Recuperação Judicial da 
Emissora que tramita com nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 6ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“RJ”), assim como 
nos demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Su-
pervia e da RJ a serem adotadas pelo Agente Fiduciário, em representação dos 
Debenturistas, conforme orientação do assessor legal da Emissão, que será 
disponibilizada aos investidores mediante solicitação ao Agente Fiduciário 
através do e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br (“Orientações 
do Assessor Legal”), incluindo mas não se limitando, a interposição de todos 
os atos e recursos que forem necessários, para manutenção e preservação dos 
interesses dos Debenturistas, bem como as medidas adotadas até a data de deli-
beração da AGD pelo Agente Fiduciário no Processo da Supervia e na RJ, em es-
trito cumprimento do disposto nos artigos 11, inciso II e 12 da Resolução nº 17 da 
CVM, e conforme relatório processual disponibilizado de forma constante 
pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado também, em caso de dúvidas, 
na AGD; (ii) Aprovar as estratégias para resguardo dos interesses dos Debentu-
ristas nos autos da Impugnação de Crédito nº 0246199-59.2021.8.19.0001 em 
trâmite perante a 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro 
- RJ (“Impugnação de Crédito dos Debenturistas”), inclusive a manutenção da 
Impugnação de Crédito dos Debenturistas ainda que seja estabelecida pelo juízo 
a prova pericial e, assim sendo, definição da forma de aporte de recursos para 
tanto, a serem adotadas pelo Agente Fiduciário, em representação dos Deben-
turistas, conforme orientação do assessor legal da Emissão, incluindo mas não 
se limitando, a interposição de todos os atos e recursos que forem necessários, 
para manutenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, bem como 
atualização das medidas adotadas até a data de deliberação da AGD, em estrito 
cumprimento do disposto nos artigos 11, inciso II e 12 da Resolução nº 17 da 
CVM, e conforme relatório processual disponibilizado de forma constante pelo 
Agente Fiduciário, o qual será apresentado também, em caso de dúvidas, na 
AGD; (iii) Aprovar, que o Agente Fiduciário vote pela não aceitação do Pla-
no de Recuperação Judicial apresentado pela Emissora nos autos da RJ, 
em assembleia de credores da RJ (“AGC”), caso a mesma venha a ocorrer, 
sem que o Plano de Recuperação Judicial da Emissora a ser votado na AGC, 
tenha sido deliberado expressamente em sede de AGD da Emissão; (iv) Aprovar 
a estratégia de excussão das Garantias Reais, conforme orientação do assessor 
legal, a ser adotada pelo Agente Fiduciário no melhor interesse dos Debenturis-
tas;  (v) Autorização para que o Agente Fiduciário e o assessor legal da Emissão, 
pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. 
Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em 
linha com a Instrução de Comissão de Valores Mobiliários, Lei de S.A. e DREI nº 
79, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, 
cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que envia-
rem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os 
documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para 
os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) partici-
pante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Deben-
turista; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva 
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, 
ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do De-
benturistas; e b) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou con-
trato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário 
que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de 
documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por pro-
curador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digita-
lizada dos documentos do Debenturista. RJ, 22/12/21. Pentágono S.A. DTVM.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) 
convoca seus acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”) a ser realizada exclusivamente por meio digital, nos termos 
do artigo 124, § 2º-A, da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução 
Normativa DREI nº 79/2020, por meio da plataforma Microsoft Teams, 
no dia 31/12/2021, às 09h, em primeira convocação, a fim de discutirem 
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital 
social da Companhia de R$ 100.005.400,00 (cem milhões, cinco mil e 
quatrocentos reais), mediante a emissão de 76.340.000 (setenta e seis 
milhões, trezentas e quarenta mil) ações preferenciais, nominativas e 
sem valor nominal; (ii) capitalização dos créditos detidos pelas acionistas 
BB Seguros Participações S.A., Icatu Seguros S.A. e Companhia de 
Seguros Aliança da Bahia contra à Companhia; (iii) alteração do Estatuto 
Social da Companhia; e (iv) autorização para que a Companhia e seus 
administradores tomem todas as medidas estritamente necessárias para 
formalizar as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária. 
Os acionistas que desejem participar da referida AGE, pessoalmente 
ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos termos do 
§1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar 
a seguinte documentação para o e-mail societario@brasilcap.com.br, 
até 09h do dia 29/12/2021, 2 (dois) dias antes da data de realização do 
referido conclave: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de 
identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de 
seu procurador e a respectiva procuração; (ii) no caso de acionista pessoa 
jurídica – documento de identidade válido com foto do representante legal 
e documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento 
de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo 
administrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de 
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará, 
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida AGE. 
A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer 
fisicamente à AGE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de 
modo digital. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021. Ullisses Christian 
Silva Assis - Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEM-
BRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. 
Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas 
do dia 14 de dezembro de 2021. 2. Convocação e Presença: Presentes os 
diretores Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de 
Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro 
Monteiro de Carvalho Collor de Mello, representando a totalidade dos membros 
em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio  Alberto 
Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre 
capital próprio, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social 
da Companhia. 5. Deliberações: Após exame e discussão da matéria, os 
membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 26, Parágrafo 
Único, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, 
deliberaram o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante total de 
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), à razão de R$ 0,734620655 por ação, 
com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente, 
exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou imunes, e 
o pagamento de dividendos no montante total de R$ 66.000.000,00 (sessenta 
e seis  milhões de reais), à razão de R$ 5,387218139 por ação, aos acionistas 
detentores de ações de emissão da Companhia em 17 de dezembro de 2021, 
os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações 
negociadas a partir de 20 de dezembro de 2021 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão serão considerados “ex-direito” aos juros sobre o capital próprio e aos 
dividendos. O pagamento será realizado a partir de 30 de dezembro de 2021, 
observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente 
divulgado na imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-
nada por todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021. 
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino 
- Secretária. Arquivado na JUCERJA em 20/12/2021 sob o nº 00004671263.

Petroleiros entram em greve em protesto 
contra projeto de privatização da Petrobras 

2021 em estado de greve na-
cional, num protesto contra 
as ameaças que o Governo 
Federal vem fazendo sobre 
um possível plano de priva-
tização da Petrobras. A de-
liberação foi aprovada pela 
ampla maioria da categoria 
petroleira, nas assembleias 
realizadas até essa quarta-
-feira, em todo o Brasil. 

Bacelar garante que a 
FUP e seus sindicatos ja-
mais vão aceitar calados o 
projeto de privatização. “A 
Petrobras está sendo es-
quartejada e, enquanto isso, 
o povo ainda paga preços 
exorbitantes pelos com-
bustíveis”, afirma Bacelar. 
O dirigente lembra que, 
no último dia 30, a Petro-
brás concluiu a venda da 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM), na Bahia, para o 
fundo Mubadala, por US$ 
1,65 bilhão, “valor cerca de 
50% inferior em compara-
ção com os cálculos esti-
mados pelo estudo do pelo 
Instituto de Estudos Es-
tratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(Ineep)”. 

Também em 2021 foram 
assinados os contratos pa-
ra venda da Refinaria Isa-
ac Sabbá (REMAN), no 
Amazonas, e da Unidade de 
Industrialização do Xisto 
(SIX), no Paraná. “Vamos 
responder à altura e fare-
mos de tudo para proteger 
os ativos que ainda perten-
cem à estatal”, comenta o 
coordenador da FUP. 

De acordo com levanta-
mento do Departamento 

Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), de março de 2015 
até novembro de 2021, a 
Petrobras se desfez de 78 
ativos, sendo 70 no Brasil 
e oito no exterior. Alguns 
desses ativos tiveram o pro-
cesso de venda iniciado no 
governo anterior (Michel 
Temer).

“Ainda assim, essas ven-
das refletem a disposição 
do atual governo de des-
truir a Petrobras, patrimô-
nio dos brasileiros, a preço 
de banana”, lamenta Bace-
lar. Nos governos dos ex-
-presidentes Michel Temer 
e Dilma Rousseff, foram 
comprados da estatal, res-
pectivamente, 15 ativos, por 
R$ 100 bilhões, e quatro, 
por R$ 9 bilhões. 

CVM promove alterações 
em Instrução para 
redução de custos

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) editou nes-

ta quarta-feira a resolução 
CVM 59, que altera a ins-
trução CVM 480, trazendo 
inovações substanciais so-
bre o regime informacional 
de emissores de valores mo-
biliários. As mudanças con-
templam redução do custo 
de observância e previsão 
de normas de divulgação de 
informações de caráter am-
biental, social e de gover-
nança corporativa (ASG). A 
medida faz parte da Agenda 
Regulatória 2021.

 A reforma promove a 
redução do custo de obser-
vância para emissores e a 
maior acessibilidade de in-
formações aos investidores, 
ao eliminar redundâncias de 
prestação de informações e 
simplificar o conteúdo de 
exigências remanescentes.

“A reforma da instrução 
480 representa mais um 
marco da agenda de redu-
ção de custo de observân-

cia regulatória, com simpli-
ficação e reestruturação de 
informações exigidas sem 
prejuízo do essencial para 
que investidores tomem de-
cisões adequadas”, obser-
vou Marcelo Barbosa, pre-
sidente da CVM.

 Ao mesmo tempo, a 
reforma prevê novas in-
formações a serem presta-
das, a respeito de aspectos 
ambientais, sociais e de 
governança corporativa 
(ASG), acompanhando 
tendência mundial e os an-
seios de investidores sobre 
o tema.

“A CVM também bus-
cou atender novos anseios 
de investidores ao prever 
informações sobre aspec-
tos ASG, em especial sobre 
questões climáticas, acom-
panhando movimento si-
milar verificado em outras 
jurisdições”, acrescentou 
Antonio Berwanger, Su-
perintendente de Desen-
volvimento de Mercado da 
CVM.

De 2015 até novem-
bro de 2021, 78 
ativos da Petro-

bras foram vendidos. Desse 
montante, 76% foram ven-
didos durante o governo do 
presidente Jair Bolsonaro, 
com o total de R$ 152 bi-
lhões arrecadados. Agora, 
um movimento orquestra-
do pelo governo prega a 
venda da estatal.

“Caso o presidente Jair 
Bolsonaro tenha a audá-
cia de apresentar no Con-
gresso Nacional o projeto 
de lei que prevê a venda 
da estatal, a realização de 
uma das mais fortes gre-
ves da história do setor já 
está sinalizada”, garante o 
coordenador-geral da Fede-
ração Única dos Petroleiros 
(FUP), Deyvid Bacelar, que 
prevê um movimento bem 
parecido com as duas maio-
res greves dos trabalhado-
res, em 1995 e 2020. 

No início de dezembro, 
um comunicado emitido 
pela direção da Petrobras 
afirmava não haver estudos 
sobre privatização da estatal 
no Ministério da Economia 
ou no Ministério de Minas 
e Energia. Mas há relatos de 
auxiliares presidenciais sen-
do divulgados endossando 
que o governo tem realizado 
uma análise informal, a pe-
dido do presidente, caso seja 
encaminhado uma proposta 
ao Congresso Nacional.

Para mostrar total repú-
dio a essa ideia, a Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP) e seus sindicatos fi-
liados vão encerrar o ano de 
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