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Varejo físico 
encerra
2021 com
alta de 4,9%

O Indicador de Atividade do 
Comércio da Serasa Experian, 
apontou aumento de 4,9% no 
acumulado anual de 2021 em 
comparação ao ano anterior nas 
vendas do varejo físico brasileiro. 
Em 2020, foi registrada a maior 
retração de toda a série história 
do índice, iniciada em 2001 e teve 
queda de 12,2%.

De acordo com o levantamen-
to, as vendas por segmento osci-
laram e alguns setores apresenta-
ram alta enquanto outras tiveram 
queda. A área de móveis, eletro-
domésticos, eletroeletrônicos e in-
formática impulsionaram o índice 
e apresentou aumento de 9,5%, já 
a maior baixa foi em combustíveis 
e lubrificantes (7,9%).

Na análise anual (dezembro de 
2020 ante dezembro de 2021) o 
levantamento apontou queda de 
4,7% nas vendas do comércio bra-
sileiro. Durante todo o ano, esta 
foi a maior retração apresentada. 
Em relação aos segmentos, o úni-
co que apontou aumento foi o de 
móveis, eletrodomésticos, eletro-
eletrônicos e informática (5,4%), 
os demais demonstraram recuo, 
com destaque para combustíveis e 
Lubrificantes, que caiu 15,6%. 

De acordo com a Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC), do 
IBGE, divulgada na sexta-feira 
da semana passada (14), o volume 
de vendas no varejo restrito subiu 
0,6% em novembro na compara-
ção mensal dos dados dessazona-
lizados. O resultado foi melhor 
que a mediana das projeções do 
mercado, que apontava estabilida-
de, e variavam de uma queda de 
2,8% a uma elevação de 0,4% no 
período.

Dentre os destaques, as vendas 
foram puxadas para cima, sobre-
tudo, pelo segmento de super e 
hipermercados, que subiu 0,8% 
no mês. Na contramão, móveis 
e eletrodomésticos, tecidos, ves-
tuário e calçados e combustíveis 
e lubrificantes apontaram queda 
de 2,3%, 1,9% e 1,4%, respecti-
vamente. Por outro lado, na com-
paração interanual foi observada 
uma retração de 4,2%, que contri-
buiu para a desaceleração dos re-
sultados acumulados. No ano e no 
acumulado em 12 meses, o cresci-
mento passou de 2,6% para 1,9%.

A desaceleração do cresci-
mento nas vendas varejistas já 
era esperada pelos economistas 
da Boa Vista, dado que o seu 
indicador de Movimento do Co-
mércio havia registrado queda 
de 2,8% em novembro na com-
paração interanual.

PERSPECTIVAS 
POSITIVAS PARA A 
INDÚSTRIA EM 2022
Alguns grandes investimentos
já estão sendo retomados.
Por
Andreas
Göhringer,
página 2

Big Techs 
espionam
no exterior  
para os EUA

As operações de vigilância do 
Governo dos Estados Unidos por 
meio das chamadas Big Techs fo-
ram muito além das fronteiras do 
país, informou a emissora russa 
RT nesta terça-feira.

Segundo a RT, um mandado de 
busca de novembro de 2021 mos-
trou que a Agência Antidrogas 
dos EUA (DEA) ordenou que o 
WhatsApp monitorasse sete usu-
ários supostamente localizados na 
China, incluindo Macau.

A DEA não tinha evidências de 
que os usuários haviam cometido 
um crime ou mesmo sabiam seus 
nomes, informou a RT citando 
Thomas Brewster, um repórter de 
segurança, vigilância e privacidade 
da Forbes.

Anteriormente, o WhatsApp, 
de propriedade do Facebook, foi 
ordenado a monitorar quatro usu-
ários no México, segundo a revista 
norte-americana.

Modelo do Santos Dumont 
favorece outros aeroportos
Guarulhos pode pedir revisão do seu contrato

Foi publicada no Diário Ofi-
cial da União desta quarta-
-feira (19) portaria do 

Ministério da Infraestrutura que 
institui grupo de trabalho que terá 
como finalidade reavaliar o mode-
lo de concessão a ser adotado no 
Aeroporto Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro.

Autoridades, entidades civis e 
técnicos discordam do modelo 
proposto pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), que privi-
legia o Santos Dumont e prejudica 
o Aeroporto Internacional Anto-
nio Carlos Jobim – Galeão.

A possível revisão do edital do 

Santos Dumont não agradou o 
Aeroporto de Guarulhos, em São 
Paulo. Segundo matéria de um 
jornal paulista, a concessionária 
pediu para participar do grupo de 
trabalho. Citando fonte não iden-
tificada, a reportagem afirma que 
Guarulhos deverá pleitear o “ree-
quilíbrio econômico-financeiro do 
contrato” em caso de mudança no 
modelo do Santso Dumont.

Fonte carioca afirmou ao Mo-
nitor Mercantil: “Isso é a maior 
prova que estamos no caminho 
certo, pois claramente diz que a re-
visão do edital do Santos Dumont 
poderia ‘prejudicar’ o Aeroporto 

de Guarulhos. Ou seja, os paulistas 
se autodenunciando publicamente 
que a modelagem feita para o San-
tos Dumont visa fortalecer outros 
hubs [aeroportos centrais]”.

“A partir dessa matéria não há 
mais o que discutir que estamos no 
caminho certo de limitar ao máxi-
mo o número de passageiros no 
SDU para algo no máximo 7 mi-
lhões por ano, já que a Ponte Aé-
rea Rio/SP tem potencial de 4 mi-
lhões/ano, e determinar que voos 
longos para capitais como Brasília e 
Salvador, que são hubs regionais, se 
concentrem no Galeão”, comple-
menta a fonte carioca.

Com alta dos juros, dívida bruta 
deve ficar próxima de 85% do PIB
Inflação exibe cenário de disseminação das altas de preços

A Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) do Senado 
divulgou nesta quarta-fei-

ra o Relatório de Acompanhamen-
to Fiscal (RAF) do mês de janeiro. 
No documento, a IFI analisa a alta 
dos índices de inflação e faz aler-
tas sobre o risco fiscal, o orçamen-
to de 2022 e o baixo crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB).

A dívida pública bruta também 
preocupa, apesar de ter apresen-
tado queda em novembro, último 
dado veiculado pelo Banco Cen-
tral. A IFI projeta que a dívida de-
ve ter terminado 2021 em 82,1% 
do PIB e deverá crescer em 2022, 
até 84,8% do PIB, em razão do 
forte aumento da taxa Selic e do 
custo médio dos títulos públicos.

Segundo o relatório da IFI, di-
vulgado pela Agência Senado, a 
inflação acima da meta exibe um 

cenário de disseminação dos rea-
justes de preços. O índice do ano 
passado ficou em 10,1%, o maior 
dos últimos anos. O aumento dos 
preços dos combustíveis e de al-
guns alimentos fez muita diferen-
ça para o consumidor. Para este 
ano, a expectativa da IFI para a 
inflação é de 5,2%, bem acima do 
centro da meta do governo, que é 
de 3,5%.

O relatório da IFI também 
aponta que a aprovação da pro-
posta de emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios (Emen-
das Constitucionais 113 e 114, de 
2021) abriu espaço para aumento 
de despesas e piorou o quadro fis-
cal de 2022. O Orçamento aprova-
do prevê déficit de R$ 79,4 bilhões 
(0,8% do PIB). O déficit é maior 
do que o previsto inicialmente pe-
lo governo e se aproxima da pro-

jeção da IFI, que é de R$ 106,2 
bilhões (1,1% do PIB). A IFI ad-
verte que, com a alta dos juros e o 
crescimento baixo, a manutenção 
de resultados negativos não será 
suficiente para estabilizar a dívida 
pública.

O relatório também aponta 
que aumentaram os riscos para o 
crescimento econômico em 2022. 
Os dados de atividade do quarto 
trimestre de 2021 mostram que o 
crescimento da economia “per-
manece em terreno negativo”, 
reforçando um quadro de menor 
crescimento do PIB em volume 
para 2022. A IFI mantém a proje-
ção, conforme veiculado no RAF 
de dezembro de 2021, de alta de 
0,5% do PIB. Entretanto, alerta 
a IFI, a retomada da trajetória de 
alta nos casos de covid-19 pode 
dificultar a recuperação.

CASA MAIS CARA DO 
MUNDO EM LEILÃO
Valor inicial caiu de US$ 500  
milhões para US$ 295 milhões.  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

AUDITORIA E FUNDOS 
DE INVESTIMENTO
Modalidade não conta com cobertura  
do Fundo Garantidor de Crédito.  
Por Valdir Coscodai, página 2

O OLHO DOS EUA
NA ÁFRICA
Disputa com Rússia e China  
reativou interesse norte-americano.  
Por Edoardo Pacelli, página 2
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O olho dos EUA na África

Melhores regras e práticas de  
auditoria para fundos de investimento

Perspectivas  
positivas para a 
indústria em 2022

Por Edoardo 
Pacelli

Com o fim da Guer-
ra Fria, a África 
apareceu como um 

“problema”, alheio aos ob-
jetivos dos Estados Unidos. 
A agenda de Washington 
parecia focada na Europa, 
na América Latina e no 
Oriente Médio. Mas, após 
o ataque às Torres Gêmeas, 
o desligamento americano 
da África sofreu uma forte 
desaceleração. Desde 2007, 
sob a presidência de Geor-
ge W. Bush, foi instituído o 
Africom, comando para a 
África das Forças Armadas 
americanas.

Uma novidade que mani-
festou, de forma cristalina, 
o interesse estratégico dos 
Estados Unidos pelo con-
tinente, a ponto de o Pen-
tágono estabelecer um co-
mando único para todas as 
operações na África, quan-
do antes fazia parte de três 
comandos geográficos dis-
tintos, todos voltados para 
outras frentes.

A construção de um co-

mando para a África ocor-
reu em paralelo com um 
aumento progressivo do 
engajamento militar de 
Washington no continente, 
surgindo, em primeiro lu-
gar, devido à guerra ao ter-
rorismo de origem islâmica, 
que representa a plataforma 
mais importante para rea-
lizar (ainda hoje) as princi-
pais operações bélicas no 
continente.

Do Chifre da África às 
várias missões, mais ou 
menos secretas, no Sahel e 
em algumas áreas da África 
equatorial, os Estados Uni-
dos, mesmo em momentos 
recentes de maior distancia-
mento dos destinos africa-
nos, nunca abandonaram o 
continente.

O engajamento dos Esta-
dos Unidos na África teve, 
então, uma nova aceleração 
(e, também, uma mudança 

substancial em sua percep-
ção e objetivos de longo 
prazo) com a inclusão do 
continente no grande de-
safio com a China e a Rús-
sia. As duas superpotências 
“orientais”, de fato, cons-
truíram uma forte estraté-
gia de penetração em toda 
a região nos últimos anos. 
Por meio da exploração de 
seus meios econômicos e 
tecnológicos, Moscou, aci-
ma de tudo, estaria vincu-
lando as antigas relações da 
era soviética à nova geração 
de matérias-primas, armas e 
mercenários.

A resposta americana, 
em particular confirmada 
sob a nova administração 
Biden, foi a de um novo 
aumento do interesse pela 
África. Um interesse que, 
conforme redigido pelo 
embaixador Charles R. Sti-
th, para o CEA (Conselho 
de Embaixadores Ameri-
canos), não é apenas mili-
tar e político, mas também 
econômico.

Charles R. Stith, membro 
do Conselho de Relações 
Exteriores e do CEA, é em-

presário, diplomata, escritor 
e político americano. Atu-
almente, ele é o presidente 
do The Pula Group, LLC, 
que investe em oportunida-
des de alto valor na África. 
Além disso, é o presidente 
não executivo do Centro 
de Liderança Presidencial 
Africano, uma ONG, com 
sede em Joanesburgo, foca-
da no desenvolvimento de 
liderança e monitoramento 
de tendências econômicas e 
políticas na África.

De fato, muitos em Wa-
shington estão começando 
a acreditar que a África não 
seja, apenas, um conjunto 
de problemas intransponí-
veis, em que a América é 
obrigada a intervir como 
uma potência “benéfica”, 
mas um mercado poten-
cialmente enorme que deve 
ser excluído da ambição de 
outras potências capazes de 
satisfazer as demandas afri-
canas.

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

editor da revista Italiamiga e vice-
presidente do Ideus.

Por Valdir 
Coscodai

O fundo de inves-
timento é uma 
comunhão de 

recursos constituída sob 
forma de condomínio. De 
2002 a agosto de 2021, seu 
número no País cresceu 
449%, e o saldo aplicado, 
1.800%. Em julho último, 
havia um total de 24.923. 
Em agosto, o saldo foi su-
perior a R$ 6 trilhões (exce-
tuando os fundos em cotas, 
para evitar dupla conta-
gem).

Em dezembro de 2020, 
visando modernizar a regu-
lação, a CVM submeteu a 
audiência pública minuta de 
resolução que propõe revo-
gar as instruções normati-
vas referente aos Fundos de 
Investimento (FI) e Fundos 
de Investimento em Di-
reitos Creditórios (FIDC), 
com a publicação de nova 

resolução. Nela, foi inclu-
ída a possibilidade de que 
determinados FIDCs sejam 
direcionados ao público em 
geral (hoje, são restritos a 
investidores qualificados) e 
de criar o FIDC Socioam-
biental, além da possibilida-
de de aplicação em fundos 
que possam destinar a tota-
lidade de seu patrimônio lí-
quido em ativos financeiros 
no exterior.

A proposta também bus-
ca definir se a responsabili-
dade dos cotistas é limitada 
ou ilimitada e responsabili-
dade civil de gestores e ad-
ministradores, bem como a 
possibilidade de os fundos 
de investimento conterem 
classes de cotas e direitos 
distintos. Cada patrimônio 
contábil segregado deverá 
ter demonstrações financei-
ras próprias e se sujeitar à 
auditoria independente.

A auditoria independen-
te é obrigatória para todos 

os fundos de investimen-
to com mais de 90 dias de 
atividade. A opinião do au-
ditor, no seu relatório, e a 
certificação da competência 
e histórico dos administra-
dores são essenciais para se 
escolher as melhores alter-
nativas. 

Afinal, essa modalidade 
de investimento não conta 
com a cobertura do Fundo 
Garantidor de Crédito. É 
possível contar com o Me-
canismo de Ressarcimen-
to de Prejuízos da bolsa 
(MRP), mas somente em 
situações específicas de er-
ro ou omissão de corretores 
ou agentes autônomos de 
investimento. A CVM des-
taca que o investidor tam-

bém pode recorrer à Justiça.
A CVM, o Ibracon (Ins-

tituto de Auditoria In-
dependente do Brasil), o 
CFC (Conselho Federal de 
Contabilidade) e a Anbima, 
entidade que autorregula 
os fundos de investimento, 
têm dialogado sobre quais 
seriam as melhores práti-
cas. Como resultado disso, 
o CFC está divulgando a 
aprovação de Comunicado 
Técnico com orientações 
sobre os procedimentos 
em auditoria independente 
das demonstrações contá-
beis dos Fundos de Investi-
mento. O Ibracon mantém 
constante entendimento 
com os reguladores e asso-
ciações do setor, buscando 
contribuir para aprimorar 
a segurança e a integridade 
do mercado mobiliário.

Valdir Coscodai é presidente do 

Instituto de Auditoria Independente 

do Brasil (Ibracon).

Por Andreas 
Göhringer

Apesar do retorno 
das preocupações 
com a pandemia 

da Covid e da alta da infla-
ção, vejo com bons olhos a 
chegada de 2022 para a in-
dústria – para todos aqueles 
que enfocarem as oportuni-
dades de crescimento exis-
tentes. É preciso deixar de 
lado todo discurso derro-
tista e voltado apenas para 
desafios e privilegiar a ob-
tenção de resultados.

Em primeiro 
lugar, nós, que 
fornecemos ao 
setor farma-
cêutico, pode-
remos manter 
nosso papel social de ga-
rantir tecnologia de ponta 
à produção da vacina na-
cional – que deve apoiar a 
imunização dos brasileiros 
nos próximos meses.

Além disso, os segmen-
tos de indústria de base, 
como siderurgia, minera-
ção, e a ampla demanda do 
agronegócio, numa crise hí-
drica sem precedentes, tra-
zem exigências relacionadas 
à atualização tecnológica, 
manutenção e controle dos 
processos que os fabrican-
tes mais bem equipados po-
dem suprir.

Quem realizou um pla-
nejamento estratégico rea-
lista e consciente ao longo 
de 2021 foi capaz de per-
ceber oportunidades para 
crescer em 2022 – e isso 
é comprovado por alguns 
grandes investimentos que 
já estão sendo retomados, 
com projetos de peso. Al-
guns incluem novas técni-
cas internacionais que estão 
sendo nacionalizadas, como 
a dessalinização da água do 
mar.

Especificamente no se-
tor que é motor do PIB, o 
agronegócio, a grande de-
manda por fertilizantes traz 
a expectativa de aumento 
da produção nacional, e 

isso é perfeitamente possí-
vel e requer equipamentos 
que blindem a passagem do 
produto contra vazamentos 
– grande desafio ao se lidar 
com os químicos envolvi-
dos.

Os marcos legais do 
Saneamento e do Biogás 
representam ainda maior 
segurança jurídica para 
empresários que desejam 
empreender nestes dois 
gargalos brasileiros – ex-
celente notícia para quem 
tem máquinas adequadas a 

essas tecnolo-
gias. No trata-
mento de água, 
são necessárias 
aplicações que 

permitam o escoamento 
de químicos purificado-
res com vazamento zero, 
sem desperdícios. Da mes-
ma forma, na produção 
dos gases para geração de 
energia, qualquer perda 
coloca em risco os opera-
dores, o que traz a neces-
sidade de equipamentos 
que não sofram qualquer 
corrosão, mesmo em ope-
rações remotas.

Em meio a esse cenário 
de grandes oportunida-
des, sabemos que as vari-
áveis ligadas à economia 
internacional flutuam de 
maneira independente do 
que planejamos – mas isso 
não é motivo para esperar-
mos ao sabor dos ventos. 
Quem melhor planejar, 
mais estabilidade terá pa-
ra enfrentar as exigências 
deste ano. Posso dizer que 
eu e meu time acreditamos 
profundamente em fazer 
um trabalho de excelência 
e, sobretudo, acreditamos 
no Brasil.

Andreas Göhringer é conselheiro da 

Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha (AHK-PR) e 

CEO da GEMÜ.



3Monitor Mercantil   l  Conjuntura

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Golpe para negativados

Imaginem que uma financeira de São Paulo está 
oferecendo empréstimos para negativados mediante 

pagamento de um seguro e de uma TAC, taxa que é 
considerada ilegal. Ao descobrirem que caíram numa 
furada, os clientes pedem reembolso do seguro e não 
conseguem. A abordagem é feita através de redes sociais e 
WhatsApp. Socorro!

Evento gospell  
no Parque Olímpico

Causou espanto a realização de um evento gospell 
no Parque Olímpico, no último domingo. Além de 
aglomeração, não uso de máscara, contou com a presença 
do governador Cláudio Castro, que inclusive cantou. 
Onde vamos parar?

Propaganda enganosa

Usuários do Rappi estão reclamando da empresa Turbo, 
que diz entregar os produtos em 10 minutos e não está 
conseguindo cumprir o prometido desde segunda. Não 
seria o caso de excluí-la enquanto não tiver estrutura?

Alimentação saudável

A Genki Alimentos, com sede em Magé, é um exemplo 
de qualidade. As miniquiches e as panquecas, sobretudo 
as de shitake, são de comer assobiando. O delivery no Rio 
semanal pode ser solicitado pelo WhatsApp (21) 99916-
8851.

Fica calado

O presidente da Ordem de Médicos portugueses 
causou um mal estar muito grande entre os médicos 
brasileiros radicados no país. Ao comentar a morosidade 
para reconhecer médicos estrangeiros, disse que o maior 
problema são as faculdades brasileiras, cujo governo não 
impede a abertura de nenhuma e ainda disse que a maior 
parte dos formados não está inscrito no CRM. Haja 
desconhecimento e má-fé.

Solidariedade internacional

Um grupo de ex-ministros da Saúde ligados ao 
PT entende que o fim da pandemia está ainda longe. 
Deixaram claro em recente reunião que a desigualdade 
mundial na distribuição da vacina na África e Ásia é o 
maior problema. Entendem que o Brasil deve assumir 
um papel relevante no convencimento dos mais ricos a 
ajudarem os mais pobres.

Pesquisa

Pesquisa realizada pela Consultoria Page Group revela 
que 40% dos líderes e gerentes brasileiros consideram 
mudar de emprego em 2022.

Frase da semana

“A inveja encontra porta aberta na infelicidade.” 
Rosemarie Mont Alverne
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Cuidados pessoais, bares e  
restaurantes pesaram nos cartões

Os gastos dos bra-
sileiros com car-
tões de crédito 

apontam aumento nas des-
pesas com cuidados pes-
soais, bares e restaurantes, 
diversão e entretenimento, 
reforma e decoração da ca-
sa e cuidados com animais 
de estimação ao longo do 
último ano, segundo levan-
tamento da Credicard feito 
com base nos dados de con-
sumo dos cartões da marca. 
As categorias estão entre as 
que mais tiveram incremen-
to no valor consumido em 
2021 na comparação com 
2020.

Apesar de consolidarem 
a retomada de gastos mais 
associados ao consumo fo-
ra de casa (em estabeleci-
mentos e ocasiões que não 
foram possíveis em 2020), 
os dados também apontam 
que em 2021 os brasileiros 
seguiram com uma preocu-
pação com reformas e con-
solidaram o aumento dos 
gastos com seus animais 
de estimação. Os números 
se tornam ainda mais rele-
vantes considerando que o 
levantamento inclui os gas-
tos em janeiro e fevereiro 

de 2020, antes do início da 
pandemia, que gerou rele-
vantes mudanças no padrão 
de consumo.

Outras categorias tam-
bém tiveram destaque nos 
gastos em 2021, como 
compras em salões de be-
leza e bares e restaurantes, 
que tiveram crescimento 
constante ao longo do ano 
e aumento considerável em 
dezembro (tanto em relação 
ao mês anterior, quanto em 
relação ao mesmo mês de 
2020), mas algumas pare-
cem já ter sido impactadas 
em dezembro pelo aumen-
to dos casos de Covid, co-
mo o consumo de passa-
gens aéreas e de diversão e 
entretenimento.

Alguns setores que tra-
dicionalmente têm um au-
mento no faturamento em 
dezembro, devido às férias 
e festas de fim de ano, tive-
ram incremento relevante 
nos gastos no último mês 
– tanto na comparação com 
novembro, quanto em rela-
ção ao fim de 2020.

Ainda segundo levanta-
mento da Credicard com 
base nas compras dos clien-
tes com cartão de crédito, 

os gastos dos consumido-
res com salões de beleza, 
massagem e spa cresceram 
47,2% em 2021 na compa-
ração com o ano anterior. 
De acordo com os dados, o 
faturamento em dezembro 
de 2021 foi o mais alto do 
ano, representando um au-
mento também de 47,2% 
ao registrado no mesmo 
mês de 2020.

Já pesquisa da Hibou 
com o Score Group revelou 
que metade dos brasileiros 
(50%) deseja ganhar mais 
dinheiro em 2022, além dis-
so 13% aguardam uma va-
ga de emprego, e 12% não 
estão satisfeitos e desejam 
mudar de emprego. As in-
formações são do “Pulso 
Expectativa 2022”, estudo 
realizado com mais de 1,80 
mil pessoas.

Com a inflação em alta 
e um cenário econômico 
incerto, os desafios eco-
nômicos enfrentados pela 
pandemia colocaram as fi-
nanças na mira dos brasilei-
ros. Mesmo com o desejo 
de ganhar mais dinheiro em 
2022, 39% dos brasileiros 
pretendem gastar menos do 
que no ano anterior; 25% 

acreditam que os gastos 
serão mantidos; 12% acre-
ditam que vão gastar mais. 
23% ainda não sabem co-
mo serão os gastos.

De acordo com o estu-
do, 52% dos entrevistados 
apontam que começam 
o ano com as contas em 
dia e 12% afirmam que 
estarão com dinheiro so-
brando. 36% declararam 
o início do ano será com 
dívidas – dentre eles, 26% 
afirmaram que os valores 
devidos ultrapassam os R$ 
15 mil.

“Os brasileiros querem 
equilibrar suas finanças 
neste ano. Economizar ao 
máximo, usar cupons de 
descontos e promoções são 
hábitos herdados de 2021 e 
que vão permanecer. Para 
2022, as escolhas sobre os 
locais de compras tendem 
a ser as mesmas de 2021. 
30% vão comprar tanto em 
lojas físicas quanto online; 
enquanto 29% pretendem 
manter as compras pela in-
ternet; e 8% querem com-
prar mais em lojas físicas”, 
analisa Ligia Mello, coorde-
nadora da pesquisa e sócia 
da Hibou.

Vacina errada em mais de 57  
mil crianças e adolescentes

Em meio à campa-
nha de vacinação 
contra a Covid-19, 

57,14 mil crianças e adoles-
centes em todo o país foram 
imunizados com doses para 
adultos não autorizadas pa-
ra aplicação em menores de 
18 anos pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). Os equívocos 
ocorreram em todas as uni-
dades federativas.

Os dados constam em 
manifestação enviada na ter-
ça-feira ao ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), pe-
lo advogado-geral da União, 
Bruno Bianco. Segundo ele, 
os números foram retirados 
da Rede Nacional de Dados 
da Saúde, na qual estados e 
municípios são obrigados a 
registrar informações inse-
ridas em todos os cartões 
de vacinação.

Ainda de acordo com 
Bianco, o Ministério da 
Saúde enviou dois ofícios 
aos estados e ao Distrito 
Federal, em setembro e em 
novembro do ano passado, 
questionando os dados so-
bre a aplicação de vacinas 
não aprovadas pela Anvisa 
em menores de 18 anos e 
também se haveria erros na 
inserção das informações 
que pudessem ser retifica-
das, mas não obteve respos-
tas.

Em nome da União, Bian-
co pediu a Lewandowski 
que conceda liminar para 
obrigar estados e municí-

pios a interromper qualquer 
campanha de vacinação de 
crianças e adolescentes que 
esteja em desacordo com 
as diretrizes da Anvisa e do 
Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação 
contra a Covid-19.

A AGU argumenta que, 
embora as informações 
contidas na Rede Nacional 
de Dados da Saúde neces-
sitem de apuração conjunta 
com os estados para con-
firmação ou eventual cor-
reção, os números já con-
figuram indícios suficientes 
para justificar a medida cau-
telar, pois “podem vir a re-
velar, nas hipóteses mais ex-
tremas, casos de negligência 
gravíssima na aplicação de 
vacinas”.

Bianco pede ainda que 
Lewandowski ordene esta-
dos e municípios a identi-
ficarem todas as crianças e 
adolescentes que receberam 
vacinas equivocadamente, 
para que sejam inseridas no 
sistema de farmacovigilân-
cia e tenham identificados 
possíveis efeitos adversos. 
O procedimento é uma re-
comendação da Anvisa.

Lewandowski é relator de 
uma ação de descumprimen-
to de preceito fundamento 
(ADPF) aberta pela Rede 
ainda em 2020, relativa a atra-
sos na contratação de vacinas 
pelo governo federal. Na 
prática, a ação se tornou um 
meio de fiscalização sobre o 
andamento da vacinação no 
país, após ter recebido suces-

sivos pedidos de liminar so-
bre o tema.

De acordo com tabela ex-
traída da Rede Nacional de 
Dados da Saúde e que cons-
ta na manifestação da AGU, 
2,4 mil crianças de até 4 anos 
foram vacinadas contra a Co-
vid-19 – ainda que a imuni-
zação nessa faixa etária não 
tenha nenhum respaldo da 
Anvisa ou do próprio Plano 
Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação.

Além disso, 4,4 mil crian-
ças entre 5 e 11 anos te-
riam recebido vacinas de 
outros fabricantes que não 
a Pfizer/BioNtech, única 
aprovada pela Anvisa para 
aplicação nessa faixa etária. 
A tabela também aponta a 
aplicação da vacina da Pfi-
zer, mas em sua versão para 
adultos, em 18,8 mil crian-
ças entre 5 a 11 anos no 
lugar de doses pediátricas 
aprovadas pela Anvisa para 
essa faixa etária e cujas pri-
meiras remessas só chega-
ram ao Brasil este ano.

No caso de adolescentes 
entre 12 e 17 anos, 29,3 mil 
receberam doses de far-
macêuticas – AstraZeneca, 
Sinovac ou Janssen – que 
ainda não receberam auto-
rização da Anvisa para apli-
cação nessa faixa etária.

Entre os casos mais gra-
ves, a AGU cita a aplica-
ção de doses para adultos e 
também já vencidas da vaci-
na da Pfizer em 49 crianças 
no município de Lucena, na 
Paraíba. Segundo o órgão, o 

Ministério da Saúde apura o 
caso para eventual respon-
sabilização criminal.

As 49 crianças que rece-
beram imunizante de adulto 
no lugar do infantil devem 
ter o sinais vitais monito-
rados e receber tratamento 
sintomático, se necessário. 
A recomendação foi feita 
pela Pfizer, fabricante das 
vacinas contra Covid-19 
aplicadas equivocadamente 
em Lucena, na região me-
tropolitana de João Pessoa.

A recomendação da fa-
bricante foi feita por meio 
de nota que foi publica-
da no portal do Ministério 
Público Federal da Paraíba 
(MPF-PB), que investiga a 
aplicação equivocada das 
vacinas no público infantil.

“Pacientes que apresen-
tem qualquer quadro de 
potencial evento adverso 
devem manter acompanha-
mento médico ou com ser-
viço de saúde de referência 
e seguir as condutas clínicas 
instituídas e orientadas por 
tais responsáveis”, diz a no-
ta da farmacêutica.

A fabricante também 
frisou que sua vacina pedi-
átrica possui formulação di-
ferente da destinada ao pú-
blico adolescente e adulto, 
e que por isso o frasco das 
doses infantis possui tampa 
e rótulo na cor laranja, co-
mo forma de facilitar a di-
ferenciação com os frascos 
com doses para adolescen-
tes e adultos, cuja tampa e 
rótulo são roxos.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Casa mais cara  
do mundo em leilão

A The One, considerada a casa mais cara do mundo, 
vai a leilão em fevereiro. Depois de muitos anos em 

construção, foi inaugurada no início de 2021, em Los 
Angeles, no bairro exclusivo de Bel Air. Com avaliação 
inicialmente em US$ 500 milhões, poderá agora ser 
vendida por bem menos: US$ 295 milhões, cerca de € 261 
milhões de euros – o valor-base de licitação na plataforma 
Concierge que fará o leilão entre 7 e 10 de fevereiro.

A mansão tem 9.290m², 20 quartos, mais de 20 banheiros 
e muitas, muitas excentricidades. A piscina infinita e mais 
algumas, como cinema, jacuzzi, ginásio, salão de beleza, 
discoteca privada, cassino, cinco elevadores interiores, 
uma garagem para 30 carros, entre outras. Demorou 
quase 10 anos a ser construída, entre atrasos burocráticos, 
problemas de construção e financiamento. Apesar de toda a 
excentricidade, a The One nem sequer chegou a ser habitada 
desde que foi concluída.

Destaque de sala  
no Centro do Rio

Silas Barbosa (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br) está 
destacando leilão da sala 143 na Av. Marechal Floriano, 
143, Centro, Rio de Janeiro. O imóvel tem 31m². O prédio 
foi construído de 1966 em concreto armado e alvenaria de 
tijolos, sob pilotis, dividido em 15 andares, com seis salas por 
andar e dois elevadores para circulação de pessoas. A portaria 
possui uma porta de vidro e ferro, um balcão em alvenaria, 
paredes com revestimento e piso frio, funcionando das 7 às 
21 horas (segunda/sexta) e das 7 às 13 horas (aos sábados), 
apresentando sistema de segurança com câmeras na entrada 
e nos andares. O acesso ao seu interior é feito por escadas 
e rampas, dispondo de roletas para controle da circulação 
de pessoas no prédio. Avaliação: R$ 135.900,00. Leilão em 
andamento.

Oferta de apartamento  
em Laranjeiras

Ana Lucia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/
analucialeiloeira.com.br) está anunciando leilão do 
apartamento 1004, situado na Rua São Salvador, 59, 
Laranjeiras/RJ. Divide-se em: 2 quartos e mais um de 
empregada.  Prédio em estilo neoclássico, com boa 
apresentação, portaria 24 horas e um grande jardim 
na parte frontal. O imóvel está situado próximo a um 
farto comércio, metrô, padaria, mercados e outras 
comodidades. O apartamento está mobiliado. Avaliação: 
R$  800.000,00. Leilão com fechamento em 8 de fevereiro.

Oportunidade de  
Loja em Cabo Frio

Norma Maria Machado (machadoleiloes.com.br) 
anuncia leilão de loja 38 na Av. do Contorno, atual 
Avenida Macário Pinto Lopes, 450. Está situada no 
Edifício Forte Del Mare, na Avenida do Contorno, 
esquina com a Rua Francisco Mendes e Rua Tamoios, na 
cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro. É dividida 
internamente em sala e banheiro, com área construída de 
40,47m². Lance mínimo: R$ 180.818,74. Leilão aberto.

Promoção de  
apartamento em Niterói

Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) promove o 
leilão do apartamento 1002 do na rua Professor Ernane 
Melo, 43, no bairro São Domingos, em Niterói. Tem 
direito a uma vaga de garagem. Apartamento situado de 
frente. Condomínio com porteiro 24 horas e elevadores. 
Localizado em rua de calçamento asfáltico, dotado de 
toda infraestrutura que normalmente serve as áreas 
urbanas, tais como: redes de água, energia elétrica, 
esgotos, pavimentação, telefone. Servido por comércio e 
linhas de transportes coletivos, próximo ao Centro, Plaza 
Shopping, Universidade Federal Fluminense e Barcas. 
Avaliação: R$ 500.000,00.

CONCESSÃO DE LICENÇA
POSTO DE GASOLINA RIO LIMA LTDA., CNPJ 08.374.777/0001-28, 

torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº EIS-
PRO-2021/00569, Licença Municipal de Operação – LMO nº 002933/2022 
com validade de 14/01/2032 para abastecimento de combustíveis em pos-
tos de serviços terrestres e pontos de abastecimento com tanques sub-
terrâneos, localizado na Avenida Brás de Pina, 1823, Vista Alegre, Rio de 
Janeiro – RJ.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO
CULTURAL E ARTÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim 24 – sala 402/403 - Rio de Janeiro
CNPJ - 33.959.065/0001-18 - Inscrição Municipal - 02.931.036

ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO

Será realizada no dia 10 de março de 2022 na sede desta Entidade, no 
horário de 12:30 às 16:30, eleição para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal, Delegados Representantes e seus suplentes, devendo o registro de 
chapas ser apresentado à Secretaria da Federação no horário de 12:30 às 
16:30, às terças, quartas e quintas-feiras, no período de 15 (quinze) dias a 
contar da data da publicação deste edital. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 
2022. Prof. João Daltro de Almeida - Presidente.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DARKE
CNPJ 29.409.760/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO
Srs. CONDÔMINOS. Na qualidade de Síndico deste CONDOMÍNIO,  
sirvo-me da presente para convocar V.Sas. a participarem da Assembleia 
Geral Ordinária - AGO, que será realizada no próximo dia 27 de janeiro 
de 2022 às 15:00 horas, havendo quórum legal, na sala de reunião dos 
Condôminos, na Avenida Treze de Maio Nº 23, 26º andar, sala 2602, ou 
às 15:30h em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qual-
quer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM: 
1) Apreciação das contas referente ao exercício de 2021, com base no 
Parecer dos Conselhos Fiscal e Consultivo; 2) Previsão Orçamentária 
para o exercício de 2022, sem aumento no valor do Condomínio; 3) Re-
novação do Seguro do CONDOMÍNIO para o período de 2022/2023; 4) 
Eleição do Síndico, Subsíndico, Conselhos Fiscal e Consultivo para o 
período de 01 de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023; 5) Aprecia-
ção das propostas para restauração e pintura da empena lateral direita 
do prédio, sem cota extra; 6) Assuntos gerais. Observações: É lícito ao 
CONDÔMINO se fazer representar na Assembleia ora convocada por Procu-
rador, munido com Procuração especifica, portando documentação pessoal e 
original de identificação. Sendo a Procuração por instrumento particular, de-
verá a assinatura estar com firma reconhecida. Em conformidade com o art. 
1335, inciso III do Código Civil Brasileiro - CCB, os CONDÔMINOS que não 
estiverem quites com suas obrigações condominiais não poderão votar nem 
serem votados nas deliberações da Assembleia. As resoluções tomadas por 
maioria obrigam a todos, inclusive os ausentes. Desta forma, espero contar 
com a estimada presença de todos, subscrevendo-me. Rio de Janeiro, 18 de 
janeiro de 2022. ADRIANO CAETANO LOPES - SÍNDICO.

Vendas do Grupo Patrimar 
crescem 193,7 no 4T21

Brasil está mal preparado para o mercado de táxis aéreos

O Grupo Patrimar 
- construtora e 
i n co r po r ado r a 

mineira que atua na baixa, 
média e alta renda em Belo 
Horizonte, no Rio de Janei-
ro e no interior de São Pau-
lo - fechou o ano de 2021 
com vendas superiores a 
R$ 470 milhões apenas no 
4º trimestre do ano (4T21), 
número 193,7% superior 
ao 4T20, e cerca de R$ 1 
bilhão durante todo o ano, 
alcançando crescimento de 
81,0% em relação a 2020.

Os lançamentos do Pro-
grama Casa Verde e Ama-
rela e de alta renda, princi-
palmente no Rio de Janeiro, 
foram os motivos do suces-

so de vendas no período. 
Esses e outros excelentes 
dados são da Prévia Ope-
racional do 4T21 e 2021 da 
mineira Patrimar divulgado 
nesta terça-feira (18).

“O 4º trimestre de 2021 
foi o melhor que já tivemos 
na história da incorporado-
ra. Comercializamos só nos 
três últimos meses do ano 
quase metade do ano intei-
ro. O Oceana Golf  e o No-
volar Recreio foram gran-
des sucessos do trimestre”, 
comenta Felipe Enck Gon-
çalves, diretor de Finanças 
e Relação com Investidores 
do Grupo Patrimar.

O 4T21 também regis-
trou recorde de lançamen-

tos de R$ 623,7 milhões, 
valor 18,2% superior ao 
mesmo período de 2020. 
No consolidado do ano 
2021, a companhia alcan-
çou R$ 1,26 bilhão em lan-
çamentos, um expressivo 
aumento de 72,1% sobre o 
último ano. Já o landbank 
do Grupo Patrimar fechou 
o ano em R$ 9,35 bilhões, 
registrando um crescimento 
de 29,4% em relação ao ano 
de 2020.

De acordo com Lucas 
Couto diretor Comercial 
e de Marketing do Grupo 
Patrimar, “o mercado imo-
biliário brasileiro continu-
ará crescendo em 2022 e o 
Grupo Patrimar está pre-

parado para acompanhar 
o segmento”, diz o exe-
cutivo. Ainda segundo ele, 
a companhia continuará 
lançando empreendimen-
tos nos três segmentos do 
mercado.

“Após a confirmação 
desses resultados espetacu-
lares, posso dizer não existe 
uma fórmula de sucesso. O 
que existe é muita dedica-
ção, inspiração, cuidado, ca-
rinho e bons profissionais. 
Temos um grande time que 
se empenha sempre ao má-
ximo para entregar produ-
tos de qualidade, inovado-
res e sustentáveis”, conclui 
Alex Veiga, CEO do Grupo 
Patrimar.

O Brasil é o país 
menos prepara-
do para o merca-

do de táxis aéreos dentre 
25 países avaliados. Essa é 
uma das principais conclu-
sões da pesquisa “Aviação 
2030: Índice de Prontidão 
do Táxi Aéreo”, da KPMG. 
Considerando os critérios 
de aceitação do consumi-
dor, infraestrutura, política 
e legislação, tecnologia e 
inovação, a nota do Brasil 
ficou em 8,78, fazendo o 
país ocupar o último lugar 
no ranking.

A liderança do ranking 
ficou com os EUA (nota 
26,11), seguidos de Sin-
gapura (21,88), Holan-
da (21,78), Reino Unido 
(20,41), Austrália (20,13) e 
China (20,00). A pesquisa 
destacou ainda que o mer-
cado global de taxas aéreos 
deverá crescer nas próxi-
mas décadas à medida que 
as cidades congestionadas 
procurarem novas formas 
de reduzir os tempos de 
viagem e os usuários aceita-
rem mais os voos pilotados 

e automatizados.
O setor está passando 

também por uma evolu-
ção crescente de startups 
e investidores, repleta de 
demonstrações futuristas, 
com operadores querendo 
comercializar as suas pri-
meiras propostas nos pró-
ximos três anos. O relatório 
aprofunda as oportunida-
des para companhias aére-
as, aeroportos, operadores 
e parceiros da cadeia de 
fornecimento com comen-
tários de líderes globais da 
indústria.

O “Índice de Prontidão 
do Táxi Aéreo”, da KPMG, 
ajuda a medir o nível de 
preparação para a próxima 
geração de Veículos de De-
colagem e Aterragem Verti-
cal (VTOLs) em 25 territó-
rios. É um índice composto 
que combina 34 métricas 
individuais em uma úni-
ca pontuação. As métricas 
estão dispostas em quatro 
pilares: aceitação do consu-
midor; infraestrutura; polí-
tica e legislação; tecnologia 
e inovação.

O índice permite com-
parações entre os níveis de 
preparação dos territórios. 
A publicação é destinada a 
organismos públicos e pri-
vados que querem compre-
ender os benefícios desta 
tecnologia, e a adequação 
de diferentes geografias pa-
ra projetos e investimentos 
relevantes.

Nesta quarta-feira, o Mi-
nistério Infraestrutura ava-
lia concessão do Aeropor-
to Santos-Dumont no Rio. 
Publicada no Diário Oficial 
da União (DOU), portaria 
do ministério que institui 
um grupo de trabalho que 
terá, como finalidade, estu-
dar e avaliar os impactos do 
modelo de concessão a ser 
adotado. A avaliação será 
feita no âmbito da sétima 
rodada de concessões ae-
roportuárias, que abrange o 
Aeroporto Internacional do 
Galeão.

De acordo com a porta-
ria nº 62, o grupo de traba-
lho inicia os trabalhos nesta 
quarta-feira, devendo fina-
lizá-los em 18 de fevereiro, 

com a apresentação de um 
relatório final contendo as 
recomendações “de caráter 
consultivo”. O grupo será 
composto por cinco repre-
sentantes indicados pelo 
ministério e cinco indicados 
pelo governo do Rio de Ja-
neiro.

A coordenação dos tra-
balhos ficará a cargo da 
Secretaria Nacional de 
Aviação Civil. As reuniões 
ocorrerão preferencialmen-
te de maneira virtual, mas, 
se houver necessidade, po-
derão ser convocadas reuni-
ões presenciais.

Se necessário, o grupo 
poderá solicitar apoio téc-
nico de representantes da 
academia, de instituições 
privadas, de órgãos e enti-
dades da administração pú-
blica (federal ou estadual), 
bem como de especialistas 
em aviação civil ou infraes-
trutura aeroportuária. Po-
derá também solicitar apoio 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) para 
melhor desenvolver os tra-
balhos.

COMITÊ DOS EMPREGADOS DA EMBRATEL INTEGRADO 
AO PROGRAMA DE AÇAO DA CIDADANIA CONTRA A FOME, 

A MISERIA E PELA VIDA
CNPJ: 02.145.473/0001-02

EDITAL DE CONVOCAÇAO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Coordenadora Executiva,  nos terns do Estatuto Social, convoca os mem-
bros para Assembleia Geral Extraordinária no dia , que será realizada no 
dia 03.02.2022, às  14:00h, em primeira convocação com 2/3 dos presen-
tes e em segunda e última convocação às 14:30h com qualquer quórum, 
na sede do Comite, situada na Avenida Presidente Vargas, 962, sobreloja 
202, Centro, Rio de Janeiro/RJ, com a seguinte ordem do dia: Eleiçao da 
Coordenação Executiva para o trienio 2022 a 2024. RJ,20.02.2022. Hildete 
Alves de medeiros - Coordenadora Executiva
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Conversa com Investidor: Mills (MILS3)
Por Marco 
Saravalle, 
estrategista-chefe 
da Sara Invest

A Mills (MILS3) atua 
no mercado de 
locação de plata-

formas elevatórias e cons-
truções de alta complexi-
dade. Fundada em 1952, a 
companhia fechou o 3T21 
com uma Receita Líquida 
de R$ 192,9 milhões, com 
um crescimento de 44,2% 
comparado ao 3T20; um 
Ebitda ajustado de R$ 79,6 
milhões, crescimento de 
116,7%, o que representou 
uma margem Ebitda de 
41,3%; e um lucro no pe-
ríodo de R$ 31,4 milhões, 
contra R$ 1,2 milhão no 
3T20. A Mills divulgará os 
resultados do 4T21 no dia 
15 de março.

Neste Conversa com 
Investidor, Sergio Kariya, 
CEO da Mills, foi entrevis-
tado por Marco Saravalle, 
estrategista-chefe da Sara 
Invest, casa de análises es-
pecializada em small e mid 
caps com valor de mercado 
de até R$ 15 bilhões.

A Mills é uma empresa 
que acaba sendo muito 
impactada pelo PIB. Há 
preocupações no cená-
rio local sobre um pos-
sível arrefecimento da 
demanda? Quais são as 
indústrias que mais estão 
buscando plataformas 
aéreas?

Nós temos visto um 
“micro” bem melhor que 
o “macro”, ou seja, nosso 
negócio está indo bem a 
despeito de uma economia 
brasileira menos aqueci-
da. É verdade que não era 
assim no passado, mas ao 
longo dos últimos anos, a 
Mills diversificou o seu top 
line e reduziu bastante sua 
exposição à ciclicidade, ha-
ja vista que ela cresceu em 
2020 enquanto o PIB Brasil 
foi negativo.

Atualmente, mais de 60% 
da nossa receita é originada 
em setores não atrelados à 
construção e sem concen-
tração específica em alguma 
indústria, o que traz melhor 
previsibilidade e estabilida-
de de receita. Claro que se 
a economia for bem, avan-
çamos mais rápido, mas se 
falarmos especificamente 
de plataformas elevatórias, 

nosso carro-chefe atual-
mente, temos em evolução 
no Brasil uma penetração 
do seu uso para trabalhos 
em altura com eficiência 
e segurança, sendo que o 
nosso país ainda possui in-
dicadores bem aquém do 
ideal, com muitas oportuni-
dades de crescimento. Esta-
mos confiantes na evolução 
do setor de locação de equi-
pamentos para os próximos 
anos.

Hoje, sabemos que a 
Taxa de Utilização da 
companhia está abaixo 
do ideal. Há alguma pre-
visão sobre quando che-
gar nesses 70%? Outra, 
como chegar lá?

Temos visto um aumento 
constante do volume loca-
do dos nossos equipamen-
tos. Como podem ver no 
Relatório de Desempenho 
da Mills, a taxa de utiliza-
ção da unidade de negócio 
Rental vem crescendo a 
cada trimestre, encerrando 
setembro de 2021 em 63%, 
já bem mais próxima do pa-
tamar ideal, lembrando que 
isso é uma média e que em 
várias famílias de equipa-
mentos já estamos em ní-
veis de utilização superiores 
ao patamar de 70%.

A companhia está com 
diversas iniciativas para au-
mentar a cobertura de mer-
cado e aumentar a sua base 
de clientes, como por exem-
plo, a contratação 100% di-
gital, iniciativa pensada com 
o foco na comodidade dos 
nossos clientes, além da 
abertura de filiais, trabalhos 
de go to market, entre ou-
tros, que já têm impactado 
positivamente a utilização 
dos nossos equipamentos.

Vimos, recentemente, 
a aquisição da Nest e da 
SK Rental. Como está o 
processo de incorporação 
dos negócios? Podemos 
esperar ainda mais cres-
cimento via M&A?

Nós temos um time com-
petente e inteiramente dedi-
cado a fusões e aquisições. 
Como líderes do setor, en-
tendemos que temos um 
papel de consolidador desse 
mercado pulverizado. Em 
algumas situações, é mais 
adequado o crescimento 
inorgânico, desde que em 
condições que façam sen-

tido, claro. Nesse contexto, 
a Mills realizou em 2021 
importantes aquisições, co-
mo a compra da SK Ren-
tal do Brasil, a compra do 
controle da Nest Rental e, 
mais recentemente, a com-
pra do business de platafor-
mas elevatórias da Altoplat. 
Além disso, continuamos 
avaliando outras possíveis 
oportunidades.

Em relação aos proces-
sos de incorporação, muitas 
vezes desafiadores, conside-
ro que estão andando bem 
e que a Mills já possui ex-
pertise para maximizar as 
fortalezas das companhias 
adquiridas.

 
 A empresa trabalha 

com um nível de endi-
vidamento muito baixo. 
Todavia, sabe-se que ha-
verá uma necessidade de 
capital para renovação da 
frota. De onde sairão tais 
recursos? A empresa tem 
algum plano para tomar 
dívidas?

A Mills está circunstan-
cialmente com um nível de 
endividamento baixo, mas é 
normal empresas do nosso 
setor trabalharem com ní-
veis saudáveis de alavanca-
gem, visando maximizar o 
retorno ao acionista. É para 
lá que estamos caminhando. 
Nossa forte posição de cai-
xa, capacidade de geração 
de caixa e capacidade de 
alavancagem são as fontes 
para as alocações de capital 
da companhia em cresci-
mento orgânico e inorgâ-
nico, adequação de frota, 
investimentos em tecnolo-
gia, distribuição de recursos 
aos acionistas, recompra de 
ações, entre outras.

É importante ressaltar 
que temos um time de ope-
rações experiente, que tra-
balha para otimizar a vida 
útil de cada equipamento, 
maximizando o retorno so-
bre o capital investido, ou 
seja, a renovação dos equi-
pamentos obedece a uma 
regra de geração de valor, 
não somente de idade.

A Mills está gerando 
bastante caixa e vem bus-
cando gerar valor ao acio-
nista com a distribuição 
dos lucros. Quais medi-
das vêm sendo tomadas 
para tal distribuição? O 
que o investidor deve es-

perar da companhia nes-
se sentido?

Apesar do crescimento 
da Mills ser a principal fon-
te de geração de valor aos 
seus acionistas, entendemos 
que os dividendos e as re-
compras de ação maximi-
zam o chamado Total Sha-
reholders Return (Retorno 
Total ao Investidor). Dessa 
forma, em 2021, após o 
encerramento de anos de 
prejuízos consecutivos e 
de enfrentamento de crises 
pela companhia, decidimos 
maximizar a distribuição de 
recursos aos acionistas, sem 
com isso comprometer a 
capacidade de crescimento 
da Mills. Ainda não temos 
deliberação do Conselho 
de Administração sobre a 
distribuição de recursos re-
ferente ao ano de 2022 em 
diante, mas entendo que 
também poderá ser acima 
dos 25% referentes ao mí-
nimo obrigatório, de forma 
a maximizar a geração de 
valor para os acionistas.

Como a companhia 
está enxergando o atu-
al cenário global de falta 
de peças? Que atitudes 
podem ser tomadas para 
continuar o movimento 
de readequação da frota?

No primeiro trimestre 
de 2021, motivados pelo 
aquecimento da deman-
da, retomamos o projeto 
de readequação da frota 
de plataformas elevatórias, 
que também enfrentavam 
o desafio da falta global de 
insumos e do alto lead time 
(tempo de espera) de peças. 
Para garantir o sucesso do 
projeto e o pronto atendi-
mento aos nossos clientes, 
decidimos adotar a estraté-
gia de reforçar o nosso es-
toque, o que prejudica num 
primeiro momento o capi-
tal de giro da companhia, 
mas garante as peças certas 
para a melhoria do nível de 
disponibilidade da frota.

Com isso, tivemos um 
impacto superpositivo no 
decorrer do ano. Adicional-
mente, também adquirimos 
164 equipamentos ao longo 
de 2021 e antecipamos os 
pedidos de mais de 1.200 
equipamentos para 2022, o 
que também ajudará a ade-
quar o perfil da nossa frota.

Coordenação: Jorge Priori

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJU-
DICIAL em que MÁRCIO EITA FUSE E OUTROS move em face 
de ADRIANO DA SILVA PEIXOTO E REGINA AMARAL PEIXOTO 
na forma abaixo. Processo nº 0080219-07.2014.8.19.0001. Ao Dr 
Leonardo de Castro Gomes, Juiz Titular de Direito na 17ª Vara Cí-
vel da Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo 
de 05 dias, aos interessados e aos devedores ADRIANO DA SILVA 
PEIXOTO E REGINA AMARAL PEIXOTO que no dia 27 (vinte e se-
te) de janeiro de 2022, com início às 11:20horas e com termino às 
11:35horas será levado a Público Leilão, por valor igual ou acima 
da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, e/
ou Preposta GLACE DI NAPOLI com escritório na Travessa do Pa-
ço, nº 23 –sala 812, Centro, CEP.: 20010-170, leilão este que se re-
alizará no Átrio do Fórum da Comarca da Capital à Avenida Erasmo 
Braga, nº 115 – Hall dos elevadores, Centro – Rio de Janeiro/ RJ, e 
simultaneamente no site www.schulmannleiloes.com.br, o bem pe-
nhorado e avaliado ás fls. 141,152,185,186 descrito como segue. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: DIREITO E AÇÃO - Aparta-
mento de número 602, do Edifício denominado ’’Desembargador 
Macedo Soares’’, situado à Praia de Botafogo, nº 472, Botafogo 
– freguesia da Lagoa – Rio de janeiro/RJ e sua correspondente 
fração ideal de 0,00681% do domínio útil do respectivo terreno no 
qual é foreiro em parte à União Federal e em parte ao Município 
do RJ. O EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, no recuo da 
via pública, de ocupação exclusivamente residencial, erguida em 
estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de 
onze pavimentos, tendo quatorze unidades por andar, além de lo-
ja no térreo. Revestido externamente na sua fachada em pastilha 
cerâmica, possui: janelas em esquadrias de alumínio; hall social 
com piso em mármore, paredes revestidas em pedras decorativas 
e mármore e contando com sala de estar; porta social em ferro, 
antecedida por porta de vidro do tipo ‘blindex’, além de um portão e 
grades de ferro. Dispõem de: bicicletário, interfone e câmeras inter-
nas de segurança. Escadas de acesso em marmorite e corredores 
de circulação em concreto com revestimento em caco de mármore 
e marmorite. É servido por três elevadores modernizados com ca-
pacidade para cinco passageiros cada, sendo dois de uso social e 
um de serviço. O APARTAMENTO: Posicionamento de frente, está 
localizado no 6º pavimento e piso do tipo laminado de madeira. 
Consta de: sala, três quartos, cozinha e banheiro ambos azuleja-
dos, dependência de empregada e área de serviços com tanque. 
O TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, 
caracterizado e confrontado. CONCLUSÃO: O imóvel no tocante à 
pintura, piso, louças, instalações elétricas e hidráulicas e, no seu 
aspecto geral, apresenta-se em bom estado de conservação. As-
sim, considerando-se a sua localização, dimensões, área constru-
ída e características, padrão do logradouro, idade e estado geral 
de conservação, ATRIBUO ao bem descrito, com direito às partes 
comuns do edifício e sua correspondente fração ideal de 0,00681% 
do domínio útil do respectivo terreno, o valor de R$1.300.000,00 
(Hum milhão e trezentos mil reais). Rio de janeiro, 11 de março de 
2016. Constam débitos de IPTU, no valor de R$9.454,20 (nove mil, 
quatrocentos cinquenta e quatro reais e vinte centavos) de Taxa 
de Incêndio – FUNESBOM no valor de R$487,64 e condomínio no 
valor de R$ 13.343,88 (treze mil, trezentos quarenta e três reais 
e oitenta e oito centavos). Sendo infrutífero o primeiro leilão, será 
vendido no dia 03 (três) de fevereiro de 2022 no mesmo local e 
horário, pela oferta acima de 60%, de acordo com o art. 886, V, do 
CPC/2015. Para que os interessados tomem conhecimento deste 
edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim os 
Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio deste edital, su-
prindo assim a exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. A 
arrematação ou adjudicação, feito o leilão lavrar-se-á de imediato 
o Auto de Arrematação (artigo 901, só CPC). Na forma do artigo 
892, caput, do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, 
o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor 
lançado, com a complementação no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo 
efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetuado no 
primeiro dia útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo. 
O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, 
ser paga diretamente a ele pelo arrematante, de 5% no ato e 1% 
de custas de cartório até o máximo permitido por lei, serão pagas 
pelo arrematante. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021. Eu, 
__________________ Escrivão, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) 
Leonardo de Castro Gomes, MMO Dr. JUIZ _________________.

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 08h 
do dia 04/11/2021, na sede social da Cia., na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Mo-
rin, Petrópolis, RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação 
publicados no DORJ, nos dias 25, 26 e 27/10/2021 nas págs 03, 14 e 05, 
respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 25, 26 e 27/10/2021 
nas págs 03, 08 e 06, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Marcio Sal-
les Gomes; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia 
e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações pelos acionistas presentes representando 95% do 
capital social votante: 4.1.  Aceitar a renúncia do Sr. Leonardo das Chagas 
Righetto ao cargo de Diretor da Cia. conforme Termo de Renúncia que fica 
arquivado na sede da Cia., agradecendo-lhe pelos serviços prestados no 
exercício de suas funções. 4.2. Eleger o Sr. André Lermontov, brasileiro, 
casado, engenheiro químico, portador da CI nº 04443949-5, IFP/RJ e CPF nº 
006.651.327-86, com endereço comercial na Rua Marques do Paraná nº 110, 
parte, Centro, Niterói, RJ, para completar o mandato em curso e declara que 
está apto a exercer a administração da Sociedade, não estando impedido 
em virtude de lei, ou de condenação a pena que vede, ainda que temporaria-
mente, 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, mediante a 
assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio. 4.3. Tendo em vista 
a eleição acima, a Diretoria da Cia., com mandato até 13/04/2023 ou até a 
data da AGO que for realizada no ano de 2023, passa a ser composta pelos 
Srs. Marcio Salles Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI 
nº 09422791-5, IFP/RJ e CPF nº 023.948.017-19, residente e domiciliado na 
Rua Adão Hoeltz nº 115, São Sebastião, Petrópolis, RJ; e André Lermon-
tov, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da CI nº 04443949-
5, IFP/RJ e CPF nº 006.651.327-86, estes com endereço comercial na Rua 
Marques do Paraná nº 110, parte, Centro, Niterói, RJ. 4.4. Fixar a remune-
ração anual global dos Diretores em até R$ 30.000,00. 4.5. Aprovar e rati-
ficar, a celebração do Contrato de Prestação de Serviços nº 708805/2021 
celebrado em 23/03/2021 com a Sumicity Telecomunicações S.A. (CNPJ nº 
07.714.104/0001-07), com prazo superior a 12 meses. 5. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, 
sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S.A., a qual 
foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Marcio Salles Gomes, Presi-
dente; Leonardo das Chagas Righetto, Secretário; Saneamento Ambiental 
Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas 
Righetto), Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Petrópolis, 04/11/2021. Marcio Salles Gomes - Presidente; Leonardo das 
Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4650722 em 18/11/2021.

Gama Saúde tem ganhos em nuvem da Oracle

A Gama Saúde, em-
presa do grupo 
Qualicorp e líder 

na oferta de serviços e so-
luções para empresas e ope-
radoras de planos de saúde, 
teve um retorno total de 
mais de 40% de economia 
no custo de infraestrutura 
e ganho de 20% em per-
formance de tecnologia. O 
resultado positivo acontece 
após a companhia migrar 
todo o seu ambiente tec-
nológico para a plataforma 
de serviço de nuvem da 
Oracle. Com a mudança, a 
Gama Saúde potencializou 

seus processos, garantiu 
maior segurança dos dados 
e proporcionou para o usu-
ário final mais agilidade das 
informações e processos.

“O dinamismo e a agi-
lidade fazem a diferença 
para qualquer negócio, em 
especial na área de saúde. 
E esse foi um dos motivos 
pelo qual mudamos para a 
nuvem. Somos parceiros da 
Oracle desde 2014, já usa-
mos o banco de dados Ora-
cle e vimos que nenhuma 
outra cloud entregava o que 
a Oracle nos entregou, que 
era exatamente o que preci-

sávamos: um alto poder de 
processamento no banco 
de dados, além de oferecer 
um custo competitivo”, diz 
Samuel Vasconcelos, geren-
te de Tecnologia da Infor-
mação da Gama Saúde.

Com o serviço de nuvem 
da Oracle, a Gama Saúde 
passou a ter mais agilidade 
operacional e ao mesmo 
tempo escalar o ambien-
te quando há necessidade 
de mais processamento ou 
inserção de uma aplicação 
nova, resolvendo três gran-
des desafios: alcançar uma 
maior escalabilidade, trans-

MDS quer ampliar atuação no Brasil

A MDS Brasil, uma 
das principais cor-
retoras do país 

no segmento de seguros, 
resseguros, gestão de be-
nefícios e consultoria de 
riscos, anuncia uma mu-
dança importante em sua 
diretoria. A executiva Mar-
jorye Hoejenbos, que está 
há três anos na empresa 
e, atualmente, é superin-
tendente de Resseguros, 
atuando também na Ad-
ministração e Recuperação 
de Sinistros Vultuosos e 
na Estratégia de Transfe-
rência de Riscos, muda de 

função a partir deste mês.
Marjorye assume o car-

go de Diretora de Resse-
guros da MDS Brasil, uma 
área que acumula cerca de 
R$ 700 milhões em volu-
me de prêmios e repre-
senta, em média, 20% do 
share do P&C. À frente da 
nova função, a executiva 
concentrará seus esforços 
em ampliar ainda mais a 
atuação da MDS no setor 
de Resseguros, que vem 
crescendo a cada ano. Em 
2021, a área apresentou 
alta de aproximadamente 
250% no faturamento em 

comparação com o mesmo 
período do ano passado, 
logo, para 2022, o objetivo 
é seguir um crescimento 
sustentável.

“Assumir esse papel 
tão estratégico dentro da 
MDS é um reconhecimen-
to muito importante do 
trabalho que venho desen-
volvendo aqui nos últimos 
anos.

A MDS tem planos 
ambiciosos para esta área 
no Brasil e um dos meus 
desafios será liderar esse 
movimento”, afirma a exe-
cutiva.
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Pandemia aumenta acesso  
da população a serviços bancários

Os bancos digitais 
aumentaram o 
acesso da popu-

lação brasileira a produtos 
financeiros, com destaque 
para a parcela de baixa ren-
da. Atualmente 19% dos 
brasileiros têm conta em 
bancos digitais e 30% estão 
nas classes D e E. É o que 
revela pesquisa divulgada 
pelo Instituto Locomotiva, 
feita com 1,51 mil brasilei-
ros, com 18 anos de idade 
ou mais, entre 27 de outu-
bro e 7 de novembro do 
ano passado.

O presidente do Loco-
motiva, Renato Meirelles, 
disse nesta quarta-feira 
mque, antes da pandemia 
de Covid-19, o banco digi-
tal era o segundo banco da 
classe mais rica e o substi-
tuto da conta universitária. 
“Os bancos digitais fala-
vam, praticamente, para os 
mais ricos. Tanto que, para 
depositar dinheiro no ban-
co digital, era preciso fazer 
uma transferência de outro 
banco. Então, ele (banco di-
gital) era, basicamente, para 
quem já tinha conta.”

Com a pandemia, o re-
ceio de se expor a uma 
possível contaminação ao 
se dirigir a uma agência 
bancária tradicional fez 
cair consideravelmente a 
procura por esses serviços. 
Por outro lado, aumentou 
o acesso à internet e cres-
ce a demanda por serviços 
e compras online, destacou 
Meirelles.

“Além de fazer crescer o 
mercado das fintechs (empre-
sas que oferecem serviços 
financeiros), isso mudou o 
perfil desse público. Por is-
so, temos 30% que são das 
classes D e E. Praticamente, 
um terço de quem tem con-
ta em fintechs vem das clas-
ses D e E.”

Segundo Meirelles, um 
dado que ajuda a entender 
esse processo de inclusão 
é o fato de 86% dos bra-
sileiros dizerem que os 
bancos digitais permitiram 
que pessoas antes discri-
minadas pelas instituições 
financeiras tivessem conta 
em banco e de 80% afir-
marem que bancos digitais 
não discriminam clientes 

de acordo com a renda. 
Ele lembrou que anterior-
mente os bancos tradicio-
nais eram os únicos “que 
tinham detector de pobre” 
na entrada – a porta gi-
ratória. “Hoje abrir uma 
conta no banco digital, é 
muito mais fácil, muito 
menos burocrático.”

O presidente do Institu-
to Locomotiva aponta fa-
cilidades do processo atual: 
“você tira uma foto de si 
mesmo e consegue provar 
que é você, com uma sim-
ples foto. Não precisa mais 
mandar aqueles 50 docu-
mentos. Isso torna o siste-
ma financeiro mais demo-
crático e mais acessível para 
a parcela da população que 
não era tão bem atendida 
antes da existência das fin-
techs. Este é mais um moti-
vo para a adesão das pesso-
as ao banco digital, afirmou 
Meirelles.

A isso, soma-se a per-
cepção de os bancos digi-
tais cobrarem menos taxas 
e serem mais fáceis de usar. 
As fintechs atraem mais os 
jovens, que são mais co-

nectados. Entretanto, du-
rante a pandemia, o que 
se viu foram pessoas mais 
velhas aprendendo com os 
netos a usar as novas tec-
nologias, entre as quais as 
fintechs. “Como os mais 
velhos eram do grupo de 
risco, tinham mais dificul-
dade para ir aos bancos. E 
isso os levou a se digitalizar 
mais e a usar as fintechs.” 
Meirelles disse que, no ge-
ral, são os mais jovens que 
usam mais as fintechs, mas 
ressaltou que, proporcio-
nalmente, quem mais ele-
vou o uso dos bancos digi-
tais foram os mais velhos, 
que saíram de uma base 
menor, quase equivalente 
a 0%. “Foi o grupo que 
mais cresceu na pande-
mia.” A sondagem mostra 
que 57% dos entrevistados 
têm conta em bancos tra-
dicionais e digitais e 19%, 
só em instituições digitais; 
30% são das classes D e 
E e 20% são clientes ape-
nas de bancos tradicionais. 
Entre os jovens de 18 a 
24 anos, 36% têm apenas 
conta digital.

Caixa registra recorde 
em crédito imobiliário

A Caixa Econômica 
Federal realizou 
mais de R 140 bi-

lhões contratados ao longo 
de 2021, maior valor da his-
tória do banco, com cres-
cimento de mais de 21% 
na comparação com o ano 
anterior e de 56,1% em re-
lação a 2019. O aumento 
chega a 74,5%, se compara-
do com 2018.

Nas contratações com re-
cursos da poupança (SBPE) 
a participação acumula-
da em 2021 foi de mais de 
40% e os valores aplicados 
somaram R 82,8 bilhões, 
o que representa aumento 
de 54,1% no comparativo 
com 2020. Já com relação a 
2019, o crescimento foi de 
212,1% e de 513,4% em re-
lação a 2018.

Com 66,3% de partici-
pação no mercado, a Caixa 
segue como o maior finan-
ciador da casa própria no 
país realizando o sonho de 
milhares de brasileiros. A 
carteira de crédito habitacio-
nal da CAIXA ultrapassou o 
volume de R 550 bilhões em 
2021, com crescimento de 
8% em relação a 2020. Fo-
ram R 57,8 bilhões contrata-
dos pelo Casa Verde e Ama-
rela, o que representa 99,99% 

dos recursos do Programa.
Para o setor da cons-

trução civil, foram R 31,3 
bilhões em crédito con-
cedido para construtoras, 
crescimento de 27,1% em 
relação a 2020 e de 51,3% 
em comparação com 2019. 
Levando em consideração 
2018, o aumento é de 93%. 
Foram cerca de 2,5 mil no-
vos canteiros de obras no 
ano passado.

Ao final de 2021, o banco 
contava com mais de 3,2 mi-
lhões usuários dos serviços 
do App Habitação. Foram 
mais de 500 mil novos usu-
ários no ano. Pelo aplicativo 
os clientes podem acessar 
serviços como a utilização do 
FGTS para amortização do 
financiamento habitacional, 
emissão de 2ª via de boletos 
e de demonstrativos financei-
ros com toda comodidade.

Além disso, no último 
ano, foi disponibilizada a 
possibilidade de encami-
nhar e acompanhar pro-
postas de crédito imobiliá-
rio pelo aplicativo. A Caixa 
também disponibiliza o cré-
dito imobiliário por meio 
de uma rede de mais de 9 
mil correspondentes Caixa 
Aqui presentes em todas as 
regiões do país. 
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