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Economia no Governo 
Bolsonaro é a pior em 4 décadas
PIB crescerá menos que na década perdida

Por Gilmara Santos, 
especial para o Monitor 
Mercantil

A pandemia atingiu em 
cheio a economia mun-
dial e a retomada econô-

mica neste ano esbarra no avanço 
da variante Ômicron e no aumen-
to da inflação. Por aqui, as proje-
ções indicam que este será um ano 
de grandes desafios, com o Produ-
to Interno Bruto (PIB) alcançan-
do um dos piores desempenhos 
do mundo, conforme relatório do 
Banco Mundial, divulgado pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU).

Entre mais de 170 países, ape-
nas Mianmar e Guiné Equatorial 
terão desempenho mais fraco do 
que o Brasil. A projeção é que o 
PIB brasileiro cresça 0,5% neste 
ano na comparação com o ano 
passado. O resultado é 1,7 ponto 
percentual menor do que o proje-
tado pela ONU para o Brasil no 
relatório anterior.

Com o baixo crescimento no 
último ano do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, a gestão dele 
aparece como a que teve o menor 
crescimento do PIB em quatro 
anos de mandato. Levantamento 
realizado pelo economista Alex 
Agostini, da Austin Rating, mos-
tra que os quatro anos do Gover-
no Bolsonaro devem fechar com 
um PIB médio de 0,78%, o menor 
percentual dos governos das últi-
mas duas décadas.

Sobra água no Norte e Nordeste,
mas ONS despacha térmicas caras

As usinas Belo Monte e 
Tucuruí, no Pará, e So-
bradinho, na Bahia, estão 

jogando água fora por não ter co-
mo escoar toda a energia que pode-
riam produzir. Ao mesmo tempo, 
o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) mantém produzin-
do termelétricas que geram ener-
gia mais cara, ocupando linhas de 
transmissão que deveriam ser utili-
zadas pelas hidrelétricas.

A denúncia feita nesta segun-
da-feira pelo jornal O Globo cor-
robora matéria do Monitor Mer-
cantil de 2 de julho de 2021 que 
mostrava que o volume de água 

que entrou nos reservatórios das 
usinas hidrelétricas brasileiras 
durante o último ano é o quar-
to melhor ano da última década, 
equivalente a 51.550 MW médios. 
No entanto, o volume de energia 
produzida por hidrelétricas ficou 
em 47.300 MW médios, ou se-
ja, 4.250 MW médios abaixo da 
quantidade de água que entrou 
nos reservatórios no mesmo perí-
odo, o equivalente a uma usina de 
Belo Monte.

“Os reservatórios foram esva-
ziados sem que houvesse neces-
sidade de atender a um aumento 
na demanda, uma vez que ela di-

minuiu.” Segundo o MAB, em di-
versas usinas, como Itaipu, a ope-
ração foi realizada “com evidente 
interesse de gerar escassez para 
explodir as tarifas. Toda essa água 
vertida poderia ter sido armazena-
da ou transformada em energia, 
sem aumento dos custos”.

Responsáveis por 20% da ca-
pacidade de geração hidrelétrica 
no país, Belo Monte, Tucuruí e 
Sobradinho estão com água su-
ficiente para produzir mais. A 
usina baiana joga água fora em 
um estado atingido por severas 
enchentes. A ONS ainda não se 
pronunciou.

Conforme o estudo, o Gover-
no Temer tinha apresentado o 
pior desempenho, com média do 
PIB de 1,32% no período de 31 
de agosto de 2016 a 31 de dezem-
bro de 2018. Os dois últimos anos 
de Dilma Rousseff  na presidência 
contabilizaram um PIB de 1,92%.

No primeiro e segundo manda-
tos do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, o PIB atingiu média 
de 3,58% e 5,58%, respectivamen-
te. E o segundo mandato do FHC 
contou com PIB médio de 3,05%.

O professor de macroeconomia 
do Insper, Eduardo Correia, vai 
além e diz que o país caminha para 
o pior crescimento desde a década 
de 1980, considerada a década per-
dida. “Ainda não sabemos, oficial-
mente, qual foi o crescimento do 
ano passado, mas juntando 2020 
com 2021 praticamente dá cres-
cimento zero. E juntar isso com 
2022, mesmo que seja positivo, se-
rá abaixo de 1% e um pouquinho 

mais de 1% em 2019, estamos fa-
lando de um crescimento total nos 
quatro anos de governo de menos 
de 1%”, diz o professor.

“Vai ser o crescimento baixo 
desde a década de 1980, que foi 
um desastre total”, diz. “Nos anos 
1990, com Plano Real, teve algum 
crescimento, e nos anos 2000, a 
gente cresceu bem”, avalia o pro-
fessor do Insper. Correia conside-
ra que só no ano que vem o país 
deve ter uma retomada do cresci-
mento, mas que isso vai depender 
dos próximos passos do presiden-
te que for eleito.

“Um problema grave para o 
Brasil é que é nosso setor industrial 
tem tido queda de participação 
no PIB nos últimos 10 anos”, diz. 
Em 2010, a participação da indús-
tria no PIB nacional era de 27,4%. 
No ano passado caiu para 20,5%, 
menor patamar da série histórica 
iniciada em 1947. Para se ter uma 
ideia, em 1985, chegou a 48%.

Temor de
novo golpe 
de estado em 
Honduras

A presidente eleita de Hon-
duras, Xiomara Castro (Libre), 
denunciou neste domingo que 
uma ditadura está tentando se-
questrar o Poder Legislativo pa-
ra que não responda ao mandato 
popular e ressaltou que seu par-
tido defende os direitos do povo 
hondurenho.

Centenas de pessoas estão 
mobilizadas nas proximidades 
do Parlamento em defesa da pre-
sidente eleita, que tomará posse 
nessa quinta-feira. Xiomara dis-
se que o povo se manifestou nas 
eleições de 28 de novembro e 
sua vontade de acabar com essa 
ditadura e as práticas corruptas 
da política tradicional deve ser 
respeitada. As informações são 
da Telesur.

O atual presidente, Juan Orlan-
do Hernández Alvarado, assumiu 
em 27 de janeiro de 2014, suce-
dendo Pepe Lobo, que ocupou a 
Presidência após o golpe de Es-
tado em Honduras em 2009, que 
destituiu o presidente eleito Ma-
nuel Zelaya e o enviou ao exílio. 
Xiomara é esposa de Zelaya.

A presidente eleita disse que 
o sequestro do Parlamento teria 
ocorrido à força, já que a eleição 
do Conselho de Administração, 
na última sexta-feira, tornou-se 
um ato ilegítimo, pois não permi-
tiram o voto e prestaram juramen-
to ilegalmente. Ele negou que os 
manifestantes tenham impedido 
o acesso dos deputados ao Con-
gresso. Ele ressaltou que o povo 
estava nas ruas e permitiu que os 
deputados que compareceram à 
sessão legislativa entrassem sem 
problemas.

Na sexta-feira, Jorge Cálix foi 
eleito presidente do Congresso 
com apoio da direita e de 18 depu-
tados do Libre. A eleição ocorreu 
fora do Congresso, sob alegação 
de que os parlamentares foram 
impedidos de entrar no prédio. 
Os dissidentes foram expulsos do 
Libre.

Em seguida, Xiomara Castro 
fechou acordo com o PSH para 
eleição do deputado Luis Redon-
do como o presidente do Con-
gresso Nacional. Em mensagem 
transmitida pelo Twitter, Castro 
disse: “Reconheço a Presidência 
do Congresso chefiada pelo depu-
tado Luis Redondo.”

A coalizão que levou Xiomara 
Castro à vitória nas eleições havia 
acordado que entregaria a presi-
dência do Congresso Nacional a 
Luis Redondo em troca de sua re-
núncia ao cargo mais alto e apoio 
à candidatura de Xiomara.

Marcelo Casal Junior/ABr

Consumo em 
restaurantes 
recou 7,6%
em novembro

O consumo em restaurantes, 
bares, lanchonetes e padarias re-
gistrou queda de 7,6% no fatura-
mento em novembro, em compa-
ração com o mesmo mês de 2020, 
é o que apontam os índices divul-
gados pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), em 
parceria com a Alelo.

Os dados, que avaliam o de-
sempenho dentro do cenário da 
pandemia e consideram a inflação 
no período (ou seja, são calcula-
dos em termos reais), mostram 
também uma leve queda no valor 
gasto nos supermercados (menos 
1,2%).

Os Índices de Consumo em 
Restaurantes (ICR) revelam ainda 
baixa de 2,7% na quantidade de 
vendas e de 6,6% no número de 
estabelecimentos que efetivaram 
pelo menos uma transação no 
mês de novembro.

Em relação aos Índices de Con-
sumo em Supermercados (ICS), 
os dados de novembro, em com-
paração com o mesmo período 
de 2020, mostram aumento de 
3,4% na quantidade de vendas e 
de 1,1% no número de estabele-
cimentos que realizou pelo menos 
uma transação ao longo do mes-
mo mês do ano anterior.

Quando observadas as varia-
ções calculadas comparando 2021 
com 2019, período pré-pandemia, 
o ICR mostra queda nos três in-
dicadores em novembro: menos 
28,7% no faturamento, menos 
43,8% na quantidade de vendas e 
menos 7,5% no número de esta-
belecimentos que realizou transa-
ções.
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2022 e a brasilidade em foco

Implicações da lei de proteção para entregadores de aplicativos

Por Ranulfo 
Vidigal

Dois lançamentos 
cinematográficos 
brasileiros che-

garam nesse início de ano 
mostrando a forte tradição 
cultural de nosso país. Me 
refiro aos filmes sobre a vi-
da artística da cantora Nara 
Leão e o especial sobre o 
genial compositor e instru-
mentista Pixinguinha – dois 
ícones da música popular 
brasileira. Somos um País 
de ricas e vivas tradições.

A meninada de classe 
média carioca do movimen-
to musical da Bossa Nova 

imaginava mudar a música, 
o País e o mundo, mas não 
chegou nem de longe em 
sua meta, embora a meta-
morfose de Nara – morado-
ra de Copacabana, em fren-
te ao mar – ao encontrar o 
autor maranhense João do 
Vale e o Brasil profundo 
nos revelam a contradição 
entre a ilusão de um mo-
mento desenvolvimentista 
imaginado e sua completa 
incapacidade de superar o 
enorme nível de desigual-
dade de renda e patrimô-
nio entre o andar de cima 
do edifício social brasileiro 
e o enorme contingente de 
deserdados do progresso 
material, que ocupa o exér-

cito industrial/excedente de 
reserva de 40 milhões do 
tempo presente.

A temporada eleitoral 
começa com o marke-
ting político dos pré-can-
didatos tentando injetar 
esperança e expectativas 
positivas nos eleitores bra-
sileiros. Já estes estão as-
sustados com a crise eco-
nômica, com a inflação e 
com a falta de oportunida-
des produtivas que asso-
lam a juventude brasileira 
e, no fundo da alma, pou-
co acreditam que o futuro 
resultado eleitoral venha, 
de fato, mudar sensivel-
mente suas vidas. Saúde/
pandemia e desemprego 

perseguem o cotidiano da 
maioria da população ho-
je.

Nesse contexto, me vem 
à mente a figura do enge-
nheiro Leonel Brizola, que 
faria este mês 100 anos de 
vida, e para quem, em pa-
íses com má distribuição 
da renda, um partido que 
pretenda representar os 
trabalhadores deve ter co-
mo prioridade aumentar a 
participação dos salários na 
renda nacional. A meta tem 
que ser melhorar a distri-
buição funcional da renda 
entre lucros, de um lado, e 
salários, de outro e enfren-
tar com altivez o conflito 
distributivo. Um partido 

que lute por quem vende 
o seu trabalho para viver 
não deve objetivar apenas 
a manter os direitos da par-
te mais fraca da relação de 
emprego. Tem a obrigação 
de buscar ampliar direitos e 
fortalecer a representação 
dos trabalhadores.

Toda corrosão de salários 
pela inflação, como enfren-
tamos hoje, piora a distri-
buição funcional da renda. 
Assim, é ficar na contramão 
ser um partido/candidato 
que defenda os trabalhado-
res aceitar esta carestia ge-
neralizada. E mais, melho-
rar a distribuição é a meta 
prioritária. Mantê-la con-
centrada é derrota. Piorá-la 

é inaceitável.
Desse modo, preservar 

a qualidade dos serviços 
públicos, universais e gra-
tuitos, é obrigação mínima 
para qualquer partido pro-
gressista. Deixar que essa 
qualidade deteriore é fracas-
so. Eliminar serviços públi-
cos para entregá-los a preço 
de banana para o setor pri-
vado é inconcebível.

O desafio é conciliar es-
sa agenda prioritária com a 
mais uma tentativa de cola-
boração de classes que do-
mina a agenda parlamentar 
e eleitoral na rica e desigual 
nação brasileira.

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Leonardo 
Jubilut e André 
Camargo

O trabalho presta-
do em favor de 
serviço de aplica-

tivos de entregas expressas 
como I-Food e Uber foi 
uma das válvulas de escape 
e alternativa para incontável 
número de brasileiros, num 
contexto de mais de 13 mi-
lhões de desempregados. 
Para enfrentar a estagnação 
e as incertezas da econo-
mia, ampliadas ainda mais 
pela situação de pandemia, 
essa atividade gerou deze-
nas de milhares de postos 
de trabalho.

No contexto da Co-
vid-19, enquanto muitas 
pessoas se trancaram em 
suas casas, serviços desta 
natureza, se destacaram e 
cresceram. Os clientes bus-
cavam a segurança de serem 
atendidos em suas casas, 
com chances de contamina-
ção minimizadas, enquanto 
os profissionais que passa-
ram a se vincular a tais apli-
cativos buscavam trabalho 
menos burocrático, já que, 
naquele momento, a regra 
era ver empresas fechan-
do as portas, dispensando 
empregados e perspectivas 
muito incertas.

Neste mesmo contexto 
surgiu o clamor por maior 
cuidado com a saúde destes 
entregadores. Quase dois 
anos após o reconhecimen-
to da situação de pande-
mia, surge a Lei 14.297/22, 
sancionada pelo presidente 

Jair Bolsonaro e cuja publi-
cação ocorreu no DOE em 
6/1/2022.

A referida norma legal 
traz série de inovações e 
obrigações que devem ser 
atendidas não apenas pelo 
aplicativo intermediador, 
mas, também, pela empre-
sa fornecedora do produto. 
Cria-se, portanto, uma nova 
categoria intermediária que 
gozará de uma proteção 
mínima, tal e qual existen-
te em outros países. Trata-
-se de um importante passo 
para cessar a binária entre 
um empregado, com inú-
meros direitos (celetistas) e 
um trabalhador autônomo, 
sem qualquer proteção le-
gislativa.

Logo em seu artigo 3º, 
restou determinada a con-
tratação de um seguro con-
tra acidentes, sem franquia. 
Aqui, importante apontar 
que o legislador entendeu 
por não estabelecer valor 
mínimo de prêmio, mas, 
meramente, a contratação 
de um seguro “contra aci-
dentes, sem franquia, em 
benefício do entregador”.

Ainda determina que 
se a prestação de serviços 
ocorrer para mais de uma 
empresa, o acidente será 
pago pelo “seguro contra-
tado pela empresa para a 
qual o entregador prestava 
serviço no momento do 
acidente”. Ora, o que então 
ocorrerá se, no momento 
do acidente, o entregador 
estivesse prestando serviço 
à duas empresas, concomi-
tantemente? Digamos, por 

exemplo, duas entregas em 
um mesmo condomínio.

Além disso, se a empresa 
é capaz de acompanhar o 
trajeto (e a partir deste mo-
mento ela será obrigada a 
fazer este acompanhamen-
to para fim de verificar sua 
responsabilidade em even-
tual acidente), então, estas 
empresas poderão logo se 
deparar com questionamen-
tos quanto à fiscalização do 
trabalho e da jornada, já tor-
nando mais tangível um dos 
elementos do contrato tra-
balhista e eventual discussão 
sobre vínculo trabalhista.

De toda sorte, nos pare-
ce válida esta criação legis-
lativa, a fim de se assegurar 
àquele trabalhador e aos 
seus dependentes uma im-
portante segurança em caso 
de acidentes.

Outra inovação é a obri-
gação ao pagamento de 
uma “assistência financeira” 
por 15 dias – artigo 4º – que 
poderá ser prorrogada por 
mais dois períodos, em caso 
de afastamento decorrente 
de infecção pela Covid-19, 
a qual deverá ser creditada 
em favor do entregador.

Não há, nesta nova obri-
gação, nenhum “requisito” 
tal como uma quantidade 
mínima de tempo de pres-
tação de serviços em favor 
da empresa intermediadora 
(ainda que a lei estabeleça 
que o pagamento deverá 
ser com base nos últimos 
3 pagamentos mensais re-
cebidos), ou mesmo que o 
entregador esteja ativamen-
te trabalhando e não mera-

mente com o cadastro ativo.
Ademais, o legislador não 

tornou claro qual o valor 
que deverá ser pago, se é a 
média dos últimos 3 meses, 
por período de 15 dias, ou 
se é a média dos últimos 3 
meses, proporcional a 15 
dias. De toda sorte, mais 
uma proteção válida e que 
garante ao trabalhador um 
respaldo financeiro, comum 
aos empregados celetistas.

Para ser elegível a tal as-
sistência financeira basta 
ser entregador, estar afasta-
do por infecção pelo coro-
navírus e apresentar laudo 
médico ou exame RT-PCR. 
Ou seja: o exame não é 
obrigatório, o que pode, ao 
fim, se tornar um pesadelo 
para as empresas, uma vez 
que não foram raros os ca-
sos em que o adoecimento 
por mera gripe/resfriado 
foi interpretado como Co-
vid. Pelo texto legal, sequer 
verificamos um prazo para 
a entrega dos laudos médi-
cos/exame RT-PCR.

Tão importante quanto 
os benefícios acima men-
cionados é a criação da 
obrigação legal de contrato 
ou o “termo de registro”. 
“Celebrado entre a empresa 
de aplicativo de entrega e o 
entregador deverá constar 
expressamente as hipóteses 
de bloqueio, de suspensão 
ou de exclusão da conta do 
entregador da plataforma 
eletrônica”. Aqui podemos 
interpretar que o entrega-
dor não poderá mais, ao 
menos pelo tempo que vi-
gorar a lei, ser removido do 

aplicativo se seus atos não 
constarem, expressamente, 
como condição de bloqueio, 
suspensão ou exclusão.

Precisamos ressaltar ain-
da que o texto legal, em seu 
artigo 10º, afasta a hipótese 
de reconhecimento de vín-
culo trabalhista somente pe-
la concessão dos benefícios 
ali instituídos, à medida que 
prevê que “os benefícios e 
as conceituações previstos 
nesta Lei não servirão de 
base para caracterização da 
natureza jurídica da relação 
entre os entregadores e as 
empresas de aplicativo de 
entrega”.

Noutro tanto, de maneira 
alguma a lei torna impos-
sível o reconhecimento de 
vínculo entre entregador 
e empresa. Pelo contrário, 
uma vez que há, inclusive, 
expressiva jurisprudência 
que vai no sentido de reco-
nhecer o vínculo quando há 
a presença dos elementos 
necessários e essenciais a tal 
natureza jurídica, quais se-
jam: a pessoalidade, pessoa 
física, não eventualidade, 
onerosidade e subordina-
ção.

Por fim, a empresa inter-
mediadora deverá disponi-
bilizar máscaras e álcool em 
gel, seja com a entrega do 
produto ou por reembolso.

As obrigações, no en-
tanto, não recaem apenas 
sobre a empresa de aplica-
tivo, mas, também, sobre a 
empresa que fornece o pro-
duto, a qual, a partir de ago-
ra, tem a obrigação legal de 
permitir que o entregador 

utilize as instalações sanitá-
rias e garantir o acesso do 
entregador à água potável 
e aqui nos cumpre reme-
morar que a Norma Regu-
lamentadora 24 já traz toda 
a regulamentação aplicada a 
condições de higiene e con-
forto nos locais de trabalho, 
sendo seguro interpretar 
que a vontade do legislador 
é a extensão das garantias, 
naquela norma, quanto ao 
acesso às instalações sanitá-
rias e o acesso à água potá-
vel, aos entregadores.

Há, ainda, expressa pre-
visão quanto a aplicação de 
advertência e, na reincidên-
cia, o pagamento de multa 
administrativa no valor de 
R$ 5.000,00, em caso de 
descumprimento das nor-
mas estabelecidas.

Ainda que a multa admi-
nistrativa não seja revertida 
em favor do trabalhador, o 
entregador poderá buscar a 
reparação, pela via judicial, 
de eventuais danos que te-
nha sofrido pelo descumpri-
mento, seja contra a empre-
sa de aplicativo, seja contra a 
empresa fornecedora.

Ante a absoluta neces-
sidade de regulamentação, 
vemos com bons olhos a 
tentativa de se construir, 
ainda que de forma embrio-
nária ou mesmo passível de 
reparos, uma lei capaz de 
oferecer a estes milhões de 
brasileiros, algum nível de 
segurança para realizarem 
suas atividades laborativas.

Leonardo Jubilut e André Camargo 
são integrantes de Jubilut Advogados.
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Commodities voltam a 
subir e ameaçam inflação

A alta nos preços das commodities mantém a 
pressão sobre os preços, prolongando a expecta-

tiva de redução da inflação global. No caso do Brasil, o 
câmbio será um fator decisivo para o impacto da elevação 
nos preços internos. A análise é do banco Inter no docu-
mento “Commodities e Inflação”.

Segundo o texto, “após a contração nos preços das 
commodities observada nos mercados internacionais 
desde a segunda metade de 2021, em 2022 o cenário 
reverte, e o que temos observado é uma retomada nos 
preços, em especial com maior demanda vinda da China 
pré feriado do Ano Novo, enquanto oferta segue limitada 
por sazonalidade, como período chuvoso a exemplo do 
Brasil, e suspensão de atividades por conta ou de explosão 
de casos de Covid ou greves mundo afora”.

No Brasil, a prévia do IGPM de janeiro mostra que os 
preços ao produtor voltaram a subir e “podem refletir em 
novas altas ao consumidor, principalmente nos grupos de 
alimentos e combustíveis”. Por outro lado, “a recente val-
orização do real, finalmente voltando a mostrar a correla-
ção histórica com os preços das commodities no mercado 
global, tende a aliviar essa pressão, algo que não aconteceu 
nos últimos 12 meses. No entanto, segue como ponto de 
atenção para o cenário de desaceleração da inflação, e a 
expectativa que os choques de oferta se dissipem pode se 
prolongar. Ainda assim, considerando o já elevado pata-
mar das cotações, os reajustes serão de magnitude bem 
menor. Enquanto o índice de commodities subiu 40% em 
2021, a alta em janeiro é de 7%”, finaliza o Inter.

Rumo ao zero

A Americanas S/A acaba de receber o selo “eureci-
clo”. Inicialmente, o selo virá nas embalagens de mais de 
80 produtos da Leven, marca própria da companhia. A 
iniciativa garante a reciclagem de mais de 10 toneladas de 
plástico, em adequação à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – cerca de 22% da massa de embalagens coloca-
das no mercado pela companhia em 2020.

A empresa está atuando para a certificação das demais 
marcas próprias. Atualmente, são 27 marcas exclusivas em 
seu catálogo. A ação é mais um passo da companhia para 
cumprir a meta de se tornar NetZero até 2025.

Rápidas

A Associação Comercial do Rio (ACRJ) realizará o 
“Seminário Internacional Agenda 2030: Direito e Desen-
volvimento Sustentável”, no próximo dia 4, às 10h, com 
Humberto Mota Filho, Vanessa Cerqueira de Carvalho 
e José Francisco Lumango. Será lançado o livro Agenda 
2030: Direito e Desenvolvimento Sustentável. Informações: (21) 
2514-1203 *** A agência de comunicação Alpes Mídia, 
que cresceu 30% no último ano, tem expectativas para 
2022, com planejamento de uma possível filial na Europa 
*** Julio Monteiro, CEO da Rede Megamatte e profes-
sor da FGV, dá início em 1º de fevereiro ao “Gerando 
Insights”, série de lives em seu perfil no Instagram (@
jmonteiromega) com especialistas de diversas áreas *** 
A Associação Brasileira de Bancos lamenta o falecimento 
de José Carlos Jacintho de Campos, que esteve à frente 
da presidência da ABBC por dois mandatos no final dos 
anos 1980 e início dos 90.

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

CONCESSÃO DE LICENÇA
AUTO POSTO CRISTIANE LTDA., CNPJ 42.254.086/0001-29, torna pú-
blico que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº EIS-
PRO-2021/01271, Licença Municipal de Operação – LMO nº 002934/2022 
com validade de 14/01/2032 para abastecimento de combustíveis em pos-
tos de serviços terrestres e pontos de abastecimento com tanques subter-
râneos, localizado na Estrada dos Bandeirantes, 4680, Jacarepaguá, Rio 
de Janeiro – RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 E PARA 
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DE 2022 DA COPRERJ - COOPERATIVA DE CONSUMO 
DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, 

REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O Diretor Presidente da COPRERJ - COOPERATIVA DE 
CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, 
REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, CNPJ 21.551.464/0001-66, NIRE 33.40005368-
1, Inscrição Estadual nº 11.082.890, com sede na Rua Teresa nº 
608, lojas 214 e 215, Alto da Serra, Petrópolis/RJ, CEP 25625-
018, convida a presença de todo o quadro societário composto 
de (24) vinte e quatro cooperantes para comparecer em sua sede 
no dia 19/02/2022 com primeira chamada as 17:00h, segunda 
chamada as 18:00h e terceira e última chamada as 19:00h, para 
participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
2022 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma 
cópia deste edital também será afixado em local visível na sede 
da cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail para 
todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com 
número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, 
quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da 
cooperativa no exercício 2021; (2) O balanço e da destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, 
com todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 
2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 
dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, 
e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Alteração 
estatutária; (2) Entrada e saída de associados; (3) Candidatura, 
eleição e posse para renovação da Diretoria para o quadriênio 
2022/2026. Petrópolis/RJ, 25 de fevereiro de 2022. Edson Felipe 
Rodrigues Pimentel – Diretor Presidente – CPF 910.552.537-34.

SINDICATO DOS GARÇONS, BARMEN E MAITRES DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REGISTRO DE CHAPAS ÀS ELEIÇÕES PARA 
DIRETORIA DO SIGABAM

Às dezessete horas (17:00hs) do dia vinte e três de janeiro de 
dois mil e vinte e dois, (23/01/2022), na sede social do SIGABAM 
– Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio 
de Janeiro, sito à Rua Visconde de Inhaúma, 134 – sala 930 – 
Centro – Rio de Janeiro – RJ., encerrou o prazo de registro de 
chapa, concorrentes ao pleito que realizar-se-á no dia 14 de 
fevereiro de 2022, conforme edital de convocação de eleições 
sindicais, publicado no Jornal Monitor Mercantil, página 5, 
do dia 08 de janeiro de 2022; sendo que, no prazo de registro 
estabelecido no Edital, apresentou-se uma única chapa, que foi 
registrada no dia 11 de janeiro de 2022, com os documentos 
acostados ao requerimento de registro, todos nos estritos termos 
legais e estatutários, procedendo-se assim o competente registro 
para todos os fins de Direito, denominando-se então de chapa 
numero 1 (um), a única registrada, tendo a seguinte composição: 
DIRETORIA EFETIVA: NILMA PATRICIO COSTA - presidente, 
JOSÉ SOARES TEIXEIRA - vice-presidente, RAIMUNDO 
ANTONIO LIMA - secretário, ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS 
FILHO - tesoureiro, - ANTONIO ALVES FARIAS - diretor jurídico, 
DIRETORIA SUPLENTE:, TADEU DE ARAUJO MORAIS e 
ANTÔNIO OSVALDO FARIAS CARVALHO, CONSELHO FISCAL 
EFETIVO: JOSÉ HUMBERTO ALVES MOREIRA, AMARILDO 
AMARO DA SILVA e AFONSO SILVA CARVALHO CONSELHO 
FISCAL SUPLENTE: WALDIR FERREIRA DA SILVA, CARLOS 
JOSE BARROS DE SOUSA, DELEGADOS NO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO EFETIVOS: ANTONIO 
FRANCISCO DOS ANJOS FILHO e NILMA PATRICIO COSTA; 
DELEGADO NO CONSELHO DE REPRESENTANTES NA 
FEDERAÇÃO, SUPLENTES: JOSE SOARES TEIXEIRA e 
RAIMUNDO ANTONIO LIMA, DIRETORES DE BASE: ADAUTO 
ENEAS XIMENES DO PRADO, SUELI SANTOS DE SOUZA, 
ROSALVO BARBOSA FIGUEIREDO, RENATO CARDOSO DE 
OLIVEIRA, MARIA DAS DORES DE SOUSA VIANA, SHIRLEY 
OLIVEIRA DA SILVA e ODIMAR RIBEIRO SARDINHA. O prazo 
para impugnação da candidatura é de 03 (três) dias a contar da 
publicação do presente edital, que deverá ser encaminhada à sede 
do SIGABAM, nos termos do Edital de Convocação das Eleições 
Sindicais retro mencionado. Assim, nada mais havendo a declarar, 
encerro a presente Ata de Registro de Chapas para as Eleições 
para Diretoria do SIGABAM, que é assinada por mim.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2022.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

Balança comercial registra 
déficit de US$ 117 milhões
A corrente de co-

mércio (soma de 
exportações e 

importações) brasileira 
cresceu 28% e fechou a 
terceira semana de janei-
ro em US$ 28,91 bilhões. 
Os dados divulgados nesta 
segunda-feira pela Secre-
taria de Comércio Exte-
rior (Secex) do Ministério 
da Economia mostram 
que as exportações cres-
ceram 28,4% pela média 
diária, em relação a janeiro 
de 2021, e somaram US$ 
14,39 bilhões, enquanto 
as importações subiram 
27,6% e totalizaram US$ 
14,51 bilhões. Assim, a ba-
lança comercial fechou a 
terceira semana com défi-

cit de US$ 117 milhões no 
acumulado do mês.

O crescimento nas im-
portações foi influenciado 
pela ampliação das com-
pras de pescado inteiro vi-
vo, morto ou refrigerado 
(+50,8%), látex, borracha 
natural, balata, guta-percha, 
guaiúle, chicle e gomas 
naturais (+52,9%) e algo-
dão em bruto (+807,4%) 
na Agropecuária. A média 
do setor foi influenciada, 
no entanto, pelo recuo das 
compras de trigo e centeio, 
não moídos (-24,2%), fru-
tas e nozes não oleaginosas, 
frescas ou secas (-45,4%) e 
soja (-88,8%).

O saldo acumulado re-
fletiu o desempenho da 

balança na terceira semana, 
quando houve déficit de 
US$ 877 milhões, resultado 
de exportações no valor de 
US$ 4,503 bilhões e impor-
tações de US$ 5,38 bilhões. 
A corrente de comércio foi 
de US$ 9,883 bilhões.

O desempenho das ex-
portações no mês, até a ter-
ceira semana, foi puxado 
pelo crescimento de 93% 
das vendas da Agropecu-
ária, que somaram US$ 
2,35 bilhões. Já na Indús-
tria Extrativa, houve recuo 
de 14,2%, ficando em US$ 
3,05 bilhões, enquanto a 
Indústria de Transforma-
ção também registrou au-
mento nas vendas, subin-
do 39,9% e atingindo US$ 

8,93 bilhões. Na Agrope-
cuária, os principais des-
taques foram o crescimen-
to das vendas de milho 
não moído, exceto milho 
doce (+24,4%), café não 
torrado (+38,5%) e soja 
(+4.896,7%).

Nas importações, a Secex 
registrou queda de 16,7% 
nas compras de produtos 
de Agropecuária, que so-
maram US$ 259,35 milhões 
até a terceira semana do 
mês. Já na Indústria Extra-
tiva as importações cresce-
ram 384,2%, chegando a 
US$ 1,98 bilhão, enquanto 
a Indústria de Transforma-
ção aumentou as compras 
em 15,3%, alcançando US$ 
11,96 bilhões.

Valor da internet em Portugal está mais barato

Marco legal para incentivar indústria de jogos eletrônicos

“O setor de 
jogos ele-
trônicos é 

um dos segmentos da in-
dústria do entretenimento 
que mais cresce no mundo 
atualmente”, justifica o au-
tor da proposta do Projeto 
de Lei 2796/21, deputado 
Kim Kataguiri (DEM-SP). 
O projeto propõe a regu-
lamentação, fabricação, im-
portação, comercialização e 
o desenvolvimento de jogos 

eletrônicos no país.
O projeto será analisado, 

em caráter conclusivo, pelas 
comissões de Cultura; de 
Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática; e 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Com dados da empresa 
de pesquisa Newzoo, ele 
afirma que, no mundo, o 
setor cresce, em média, 
10% ao ano, e já conta com 
um universo de mais de 

2,4 bilhões de jogadores. 
A mesma empresa projeta 
para a América Latina um 
faturamento anual de US$ 
8 bilhões para o setor até 
2023.

“Apesar dos dados pro-
missores, o Brasil continua na 
contramão”, sustenta Kata-
guiri. Segundo o deputado, a 
linha mestra do projeto é ga-
rantir o desenvolvimento do 
setor de games, gerar empre-
gos, reduzir crimes como o 

de descaminho [importação 
sem pagamento de tributos] 
e diminuir a carga tributária 
sobre o desenvolvimento de 
jogos eletrônicos com a ex-
tensão dos benefícios da Lei 
de Informática para o setor. 
O projeto define jogo eletrô-
nico como “software execu-
tável em microcomputadores 
ou consoles dedicados [vide-
ogames] em que o usuário 
controla a ação e interage 
com a interface (jogo)”. 

Dados recentes do 
Eurostat, Serviço 
de Estatística da 

União Europeia, referentes 
a dezembro de 2021, mos-
tra que Portugal lidera na 
descida de preços dos ser-
viços de internet fixa na re-
gião.

Em comparação ao mes-
mo período de 2020, a di-
minuição de preços em 
Portugal para os serviços de 
internet fixa foi de 11,4%, 
seguido da Eslovênia 

(-7,3%), Bulgária (-4,6%) e 
Grécia (-3,4%).

Nna UE 27 foi registra-
do um aumento de 1,4%, 
destacando a França com 
aumento de 6.0%, seguida 
da Croácia (+2,1%, Áustria 
(+1,8%), Alemanha e Bél-
gica (ambas com aumento 
de 1,2%. A informação é da 
Associação dos Operadores 
de Comunicações Eletrôni-
cas (Apritel).

Os dados ilustram a for-
te dinâmica competitiva 

do mercado português de 
comunicações eletrônicas 
e são especialmente signifi-
cativos numa altura em que 
o Índice de Preço ao Con-
sumidor (IPC) teve um au-
mento homólogo de 2,8%.

Em paralelo com esta 
forte redução de preços, 
a taxa de cobertura de re-
des fixas de alta velocidade 
aumentou, tendo atingido 
uma cobertura de 91,4%2 
no terceiro trimestre de 
2021, o que significou um 

crescimento de 5,6% nos 
últimos 12 meses.

Segundo dados da Auto-
ridade Nacional de Comu-
nicações (Anacom) sobre 
redes e serviços de alta ve-
locidade em local fixo, fa-
ce ao terceiro trimestre de 
2021, 8 em cada 10 novos 
clientes contrata serviços 
em fibra ótica. As regiões 
do Algarve, Alentejo, Nor-
te e Centro tiveram o maior 
aumento desses equipa-
mentos.
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SETOR INTEGRADO DO CONDOMÍNIO ALDEIA DO MAR
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA”

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar os 
Senhores Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
do Setor Integrado do Condomínio Aldeia do Mar, que será realizada 
no próximo dia 29 de janeiro de 2022, sábado, no  salão de ginástica 
do Clube do Condomínio, às 10:00 horas em primeira convocação com 
o “quorum” legal, ou às 10:30 horas, em segunda e última convocação 
com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre o 
seguinte assunto constante da Ordem do Dia: 1. Apresentação e delibera-
ção para ampliação do sistema de energia solar, bem como forma de 
custeio. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em função da Pandemia do 
Coronavírus (COVID-19) informamos que a assembleia será organizada de 
modo que ocorra da forma mais célere possível. O uso de máscaras será 
obrigatório para todos os presentes, conforme determina o DECRETO RIO 
Nº 49692 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. Para votação na assembleia, 
o condômino deverá estar quite com as quotas condominiais corres-
pondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até 
a data da assembleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representan-
te de condômino deverá estar munido de procuração outorgada com 
observância das normas legais, inclusive com firma reconhecida (Pa-
rágrafo 2º do art. 654 do Código Civil). Em caso de instrumento de pro-
curação confeccionado de modo eletrônico, com assinatura digital, o 
mesmo deve ser encaminhado para o email gerencia5@protel.com.br, 
com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) da data da as-
sembleia, com a indicação do endereço eletrônico ou do procedimento 
necessário para aferição de sua autenticidade, sem o que não será 
aceito, sendo vedada sua eventual verificação no ato da assembleia.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2022.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 e PRIMEIRA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022  
DA COOPROLAGOS - COOPERATIVA DE CONSUMO  

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Presidenta da COOPROLAGOS - COOPERATIVA DE 
CONSUMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 
31.727.108/0001-04, NIRE 334.0005696-5, Inscrição Estadual nº 
11.270.735, com sede na Travessa Mário Fischer nº 471, área A 
quadra 4, lote 28, sala 03, bairro Passagem, Cabo Frio/RJ, CEP 
28906-390, convida seus vinte e dois (22) associados, para a 
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 a ser 
realizada em sua sede no dia 06 de fevereiro de 2022 com primeira 
chamada as 8:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e 
última chamada as 10:00h onde a seguinte pauta será deliberada 
e votada: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da 
cooperativa no exercício 2021; (2) O balanço e da destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, 
com todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 
2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 
dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, 
e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Alteração 
estatutária; (2) Entrada e saída de associados; (3) Candidatura, 
eleição e posse de cargos vacantes. Cabo Frio/RJ, 25 de janeiro 
de 2022. Daniele da Silveira Bastos Costa - CPF nº 084.418.387-
39 - Diretora Presidenta.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 E PRIMEIRA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022 
COOPROSPA - COOPERATIVA DE CONSUMO E DO 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Diretor Presidente da COOPROSPA - COOPERATIVA DE 
CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 
43.117.453/0001-05, inscrição Estadual nº 12.182.660, NIRE 
33.4.0005821-6, com sede na Rodovia RJ 140, número 1.560, 
loja 20, Campo Redondo, São Pedro da Aldeia/RJ, CEP 28942-
246, convida a presença de todo o quadro societário composto 
de vinte e dois (22) cooperantes para comparecer em sua sede 
no dia 12/02/2022 com primeira chamada as 08:00h, segunda 
chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para 
participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
2022 para votar e deliberar a seguinte pauta: (1) A prestação de 
contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2021; (2) O 
balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas 
decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios 
necessários no exercício 2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio 
obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal 
para o exercício 2022/2023, e logo em seguida para a PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a 
seguinte pauta: (1) Alteração estatutária. São Pedro da Aldeia/
RJ, 25 de fevereiro de 2022. Diretor Presidente Julio Cesar Silva 
Vianna - CPF nº 035.564.017-11.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2022 E DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA 

EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COPROVERJ - 
COOPERATIVA DOS PROPAGANDISTAS E PROFISSIONAIS 

DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O Presidente da COPROVERJ - COOPERATIVA DOS 
PROPAGANDISTAS E PROFISSIONAIS DE VENDAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 20.875.288/0001-55, 
inscrição estadual nº 11.436.749, NIRE 334.00053.33-8, com sede 
na Rua Aluísio Neiva 227, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP 24445-
400, convida a presença de todo o quadro societário composto de 
(38) trinta e oito cooperantes para comparecer em sua sede no dia 
20 de fevereiro de 2022 com primeira chamada as 08:00h, segunda 
chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para 
participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
2022 para votar e deliberar a seguinte pauta: (1) A prestação de 
contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2021; (2) O 
balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas 
decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios 
necessários no exercício 2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio 
obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal 
para o exercício 2022/2023, e logo em seguida para a PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a 
seguinte pauta: (1) Alteração estatutária ; (2) Entrada e saída de 
associados; (3) Candidatura, eleição e posse para renovação da 
Diretoria para o quadriênio 2022/2026. São Gonçalo/RJ, 25 de 
fevereiro de 2022. Marcelo Cunha Barbosa Diretor Presidente - 
CPF nº 052.033.867-73.

NOVAMED GESTÃO DE CLÍNICAS LTDA.
CNPJ Nº 22.485.085/0012-30

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-2021/05266, 
Licença Ambiental Municipal para atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares e posto de coleta na Avenida Rio 
Branco,110, LOJ E SSL, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.040-001.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos 
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 
movida por ALIANÇA RIO CONTABILIDADE LTDA em face 
de SELVA SERVIÇOS ESPECIAIS DE LINHA VIVA LTDA e 
OUTROS, processo nº 0025017-95.2017.8.19.0209, na forma 
abaixo: O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, 
Juiz da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 
dias, a todos os interessados especialmente a SELVA SERVIÇOS 
ESPECIAIS DE LINHA VIVA LTDA, RICARDO ARAUJO DI 
NAPOLI, FABIO DI NAPOLI SILVA e RAPHAEL ARAUJO DI 
NAPOLI, que em 01/02/22, às 11:00 hs., no site do leiloeiro, www.
marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá 
de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, 
não havendo licitantes no dia 03/02/22, no mesmo local e hora, 
a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, os 
automóveis descritos  as  fls. 174/175, avaliados às fls. 203/204 
pela tabela FIPE: 1) IVECO DAILY 55C16 Baú, placa KYD6324 
RJ, Renavam 282359265, chassi 93ZC53B01B8421031 – tipo 
– car / caminhão / c. fechada, diesel, ano/mod - 2010/2011, cor 
branca. Avaliação R$ 63.985,00 em 22/01/20. 2) IVECO DAILY 
55C16 Baú, placa KRP 1574 RJ, Renavam 282473718, chassi 
93zc53b01b8419869, tipo – car / caminhão / c. fechada, diesel, 
ano/mod - 2010/2011, cor branca. Avaliação R$ 63.985,00 em 
22/01/20. 3) Volkswagen Worker 9-150E, 2p., placa KVX2065 RJ, 
Renavam 972003851, chassi 9BWGA62R0BR840769, tipo – car 
/caminhão / car aberta, diesel, ano/mod. 2008/2008, cor branca. 
Local onde se encontram os bens: Estacionamento situado na 
Estrada Rodrigues Caldas nº 2191 – Taquara – Jacarepaguá – RJ. 
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no 
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na sede 
do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, 
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo 
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e 
passado nesta cidade, em 06/12/21. Eu, Bianca Orosco Bullaty, 
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR 
EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

CHAVE REAL COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
 CNPJ 01.637.298/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CHAVE REAL COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA – “EM LI-
QUIDAÇÃO”,  inscrita no CNPJ sob o 01.637.298/0001-08, convoca 
todos seus associados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,  à 
realizar-se, no dia 14 DE FEVEREIRO DE 2022, em primeira convo-
cação, às 14;00 hs. com 2/3 de seus associados, em segunda con-
vocação, às 15;00 hs. com metade mais um de seus associados, e 
em terceira e última convocação, às 16;00hs com um mínimo de 10 
(dez) associados presentes, na sua sede situada na RUA DA LAPA, 
286 – 2º ANDAR – CENTRO –RIO DE JANEIRO, para, de acordo 
com ESTATUTO SOCIAL, e,o inciso I, do Art 68, da Lei nº 5764, de 
16 de dezembro de 1971, deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: 1 – Apresentação do relatório do LIQUIDANTE sobre os negó-
cios sociais e principais fatos administrativos no exercício de 2021; 2 
– Apresentação, discussão e aprovação do Balanço Geral, das contas 
Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício 
de 2021; 3 – Eleição dos componentes da chapa do CONSELHO FIS-
CAL e seus Suplentes para o exercício de 2022; 4 - Assuntos Gerais. 
OBS: Encontram-se a disposição dos associados, na sede da Coo-
perativa, os seguintes documentos: a) balanço geral e demonstrativo 
das contas Sobras e Perdas; b) Parecer do Conselho Fiscal relativo ao 
exercício de 2021. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2022. Ass.: JOÃO 
BAPTISTA RODRIGUES CARLOS – Liquidante 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022  

DA COOPROPE COOPERATIVA DOS PROPAGANDISTAS  
DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

O Presidente da COOPROPE COOPERATIVA DOS 
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ 
44.913.835/0001-08, Inscrição Estadual nº 1016037-03, com sede 
na Avenida Capitão Oswaldo Freire 338, Cajá, Carpina/PE, CEP 
55813-550,, convida seus vinte (20) associados, para a PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022 a ser 
realizada em sua sede no dia 07 de fevereiro de 2022 com primeira 
chamada as 18:00h, segunda chamada as 19:00h e terceira e 
última chamada as 20:00h onde a seguinte pauta será deliberada 
e votada:  (1) Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, 
eleição e posse de cargos vacantes. Carpina/PE, 25 de janeiro de 
2022. Mário Terêncio Albuquerque Cavalcante - CPF 976.139.324-
00- Diretor Presidente.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF 10.939.209/0001.79

Edital de Convocação AGE. Ficam os Srs. associados do Instituto de 
Educação, Pesquisa e Gestão em Saúde (IEPEGES) convidados a se 
reunirem em AGE, a ser realizada no dia 14/02/2022, às 14:00hs, na 
sede social do IEPEGES na Av. das Américas, nº 6205, sala 201, cidade 
e estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte: Ordem do 
Dia: (i) Homologar a renúncia do Diretor Técnico Científico e eleger um 
substituto; (ii) Aprovar a renúncia de membro do Conselho Fiscal e eleger 
um substituto; (iii) Aprovar a mudança de endereço da sede; (iv) Aprovar a 
criação de uma filial. RJ, 25/01/2022. Hugo Tannus Furtado de Mendonça 
Filho - Presidente do Conselho de Gestão. Charles Souleyman Al Odeb - 
Diretor Presidente.

Rio ultrapassa 9,82 milhões de trocas de operadoras de telefone

Atrasos provocados pela pandemia não serão cobrados

A Defensoria Pública 
da União (DPU) 
conseguiu suspen-

der a cobrança das presta-
ções contratuais do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida 
(MCMV), relativas ao pe-
ríodo de 20 de março a 31 
de dezembro de 2020, em 
razão do estado de calami-
dade pública desencadeado 
pela pandemia de Covid-19.

A medida aplica-se aos 
beneficiários da Faixa1, 
cujas operações utilizam 
recursos advindos do Fun-
do de Arrendamento Resi-
dencial (FAR) e do Fundo 
de Desenvolvimento Social 
(FDS). A sentença da Jus-
tiça Federal do Rio de Ja-
neiro, ao julgar procedente 
a Ação Civil Pública (ACP) 

proposta pela DPU, vale pa-
ra todo o país.

Com a decisão, a Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
não pode exigir dos mutuá-
rios integrantes do MCMV 
Faixa 1 e do Programa de 
Arrendamento Residencial 
(PAR) as prestações de seus 
contratos habitacionais re-
lativas ao período. As parce-
las atrasadas serão diluídas 
ao longo do restante dos 
contratos, sem a cobrança 
de juros e mora, ressalvadas 
as situações em que o pró-
prio mutuário tenha optado 
pela manutenção do paga-
mento.

De acordo com o de-
fensor regional de Direitos 
Humanos no Rio de Janei-
ro (DRDH/RJ) Thales Ar-

coverde Treiger, “a Caixa 
Econômica Federal tomou 
medidas similares em favor 
de beneficiários de outras 
faixas do MCMV, enquan-
to as famílias inseridas na 
Faixa 1 do programa, nota-
damente mais pobres, não 
tiveram até então as parce-
las do financiamento habi-
tacional suspensas”.

Ainda segundo ele, “vale 
ressaltar, mais uma vez, que 
os beneficiários inseridos na 
primeira faixa de renda do 
MCMV possuem renda fa-
miliar mensal de até R$ 1,80 
mil, representando a par-
cela economicamente mais 
vulnerável do programa. 
Dessa forma, o tratamento 
diferenciado conferido aos 
mutuários das demais fai-

xas, tanto fere o princípio 
da isonomia, quanto coloca 
em xeque o direito à mora-
dia, a dignidade da pessoa 
humana e o mínimo exis-
tencial de inúmeras famílias 
pobres que sofrem violen-
tamente com os efeitos da 
pandemia”.

Em 2022, a Caixa Econô-
mica Federal prevê alta de 
10% das concessões de cré-
dito imobiliário. De acordo 
com o presidente-executivo 
da instituição, Pedro Guima-
rães, a Caixa prevê aumento 
de 10% das concessões de 
empréstimos para compra 
de imóveis em 2022: “va-
mos crescer 10% e superar 
R$ 150 bilhões em conces-
sões”, afirmou Guimarães 
em entrevista à Reuters.

Segundo os últimos da-
dos públicos divulgados 
pela instituição, a Caixa de-
tinha um estoque de finan-
ciamento no setor imobili-
ário de R$ 542 bilhões em 
setembro do ano passado. 
Até setembro de 2021, a 
Caixa concedeu 104 bilhões 
de reais em crédito imobi-
liário, registrando um au-
mento de 27,9% em com-
paração ao ano anterior.

As linhas de crédito imo-
biliário da instituição im-
pactam diretamente o mer-
cado imobiliário.

“A Caixa Econômica 
detém a menor taxa de fi-
nanciamento de imóveis do 
Brasil. A instituição tam-
bém lidera o financiamen-
to de moradias populares, 

com o programa Minha Ca-
sa Verde e Amarela (antigo 
Minha Casa Minha Vida) e 
realiza os ‘feirões da casa 
própria’, que oferecem li-
nhas de financiamento que 
atendem todas as faixas de 
renda familiar”, contextu-
aliza Rafael Scodelario, es-
pecialista em aquisição de 
imóveis e CEO da Escode-
lar Inteligência Imobiliária.

O crédito imobiliário te-
ve forte crescimento entre 
2020 e 2021 em decorrência 
da queda da taxa Selic à mí-
nima de 2% ao ano. Embo-
ra a economia mundial con-
tinue em clima de incerteza 
devido a pandemia, o mer-
cado imobiliário brasileiro 
conta com boas previsões 
para o ano de 2022.

Parcelas do Minha Casa Minha Vida serão diluídas ao longo dos contratos  

Usuários de telefo-
nes fixos e móveis, 
no Brasil, realiza-

ram 73,50 milhões de trocas 
de operadoras entre setem-
bro de 2008, quando a por-
tabilidade numérica passou 
a existir, e 31 de dezembro 
de 2021. A informação, di-
vulgada esta semana, consta 
do balanço anual da Asso-
ciação Brasileira de Recur-
sos em Telecomunicações 
(ABR Telecom), entidade 
administradora da portabi-
lidade numérica.

No balanço integral des-

ses 12 anos de existência 
do serviço, foram registra-
das 19,71 milhões (27%) de 
transferências entre opera-
doras de telefonia fixa, com 
a manutenção do número 
do telefone por seus usu-
ários. Já os portadores de 
telefones móveis, fizeram 
53,79 milhões (73%) de mi-
grações no mesmo período.

No Rio de Janeiro, des-
de que a portabilidade nu-
mérica foi implementada, a 
partir de setembro de 2008, 
até o dia 31 de dezembro 
de 2021, foram realizadas 

9,82 milhões transferências 
entre operadoras. Dessas, 
2,58 milhões (26%) para 
usuários de telefones fixos e 
7,23 milhões (74%) de tele-
fones móveis.

Durante o quarto trimes-
tre de 2021 – de outubro a 
dezembro – em todo o terri-
tório nacional, 2,15 milhões 
de portabilidades numéricas 
foram concluídas. As solici-
tações para transferências de 
operadoras de telefones fixos 
respondem por 342,49 mil 
(16%) e as trocas no serviço 
móvel por 1,81 milhão (84%).

No Rio de Janeiro, en-
tre outubro e dezembro de 
2021, foram realizadas 279 
mil migrações entre ope-
radoras de serviços tele-
fônicos. As solicitações de 
usuários de telefones fixos, 
nessas transferências, res-
pondem por 37,11 mil mi-
grações (13%) e as deman-
das realizadas no serviço 
móvel por 241,88 mil (87%).

Para realizar o processo 
da portabilidade numérica o 
usuário deve procurar a ope-
radora para onde ele quer 
migrar e fazer a solicitação. 

Conforme o regulamento 
do serviço, entre os critérios 
que devem ser atendidos pa-
ra que o usuário efetive sua 
migração, estão: informar à 
operadora de telefonia que 
recebe o pedido, o nome 
completo; comprovar a ti-
tularidade da linha telefôni-
ca; informar o número do 
documento de identidade; 
informar o número do regis-
tro no cadastro do Ministé-
rio da Fazenda, no caso de 
pessoa jurídica; informar o 
endereço completo do assi-
nante do serviço; informar o 

código de acesso; e informar 
o nome da operadora de on-
de está saindo..

A operadora para a qual 
o usuário deseja migrar for-
necerá um número de pro-
tocolo da solicitação a fim 
de que ele possa acompa-
nhar o processo de transfe-
rência. O modelo de porta-
bilidade numérica no Brasil 
determina que as migrações 
só podem se efetivar dentro 
do mesmo serviço – móvel 
para móvel ou fixo para fixo 
– e na área de abrangência 
do mesmo DDD.
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Três perguntas: megavazamento   
de dados, um ano sem respostas
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
o megavazamento 
de dados, que está 

completando um ano sem 
qualquer resposta por parte 
das autoridades brasileiras, 
com Victor Hugo Pereira 
Gonçalves, presidente do 
Instituto Brasileiro de De-
fesa da Proteção de Dados 
Pessoais, Compliance e Se-
gurança da Informação (Si-
gilo).

No final de janeiro de 
2021, as informações de 
220 milhões de CPFs, 40 
milhões de CNPJs e 104 
milhões de registros de ve-
ículos apareceram sendo 
ofertados na Deep e na 
Dark Web. O hacker Van-
daTheGod, cujo nome é 
Marcos Roberto Correia da 
Silva, foi preso pela Polícia 
Federal, mas até hoje não se 
esclareceu absolutamente 
nada sobre a origem desses 
dados. Rapidamente, esse 
escândalo foi sendo esque-
cido de forma conveniente 
e praticamente desapareceu 
da mídia.

O megavazamento de 
dados está completando 
um ano sem qualquer 
resposta. Como você ava-
lia essa situação?

Uma sensação de total 
despertencimento sobre os 
nossos dados. A Lei Ge-
ral de Proteção de Dados 
(LGPD) foi criada para em-
poderar o titular de direitos 
sobre os seus dados, o que 
lhe sempre foi retirado pe-
la atuação de empresas e de 
governos. Com a LGPD, 
houve, por um breve mo-
mento, o sentimento de que 
agora os titulares teriam os 
seus direitos garantidos por 
princípios e normas que 
trariam a transparência, o 
livre acesso e a segurança 
da informação nas relações 
com os controladores de 
seus dados. Nada disso se 
concretizou desde a entrada 
em vigor da LGPD.

O megavazamento so-
mente expôs essa dissocia-
ção entre o titular de seus 
dados. A Serasa, até o pre-
sente momento, mesmo 
que todos os documentos 
venham de seus sistemas, 
não assume a responsabi-
lidade do vazamento. As 
empresas que trabalham 
com os sistemas da Sera-
sa também não assumem a 
responsabilidade.

Os mais de 210 milhões 
de titulares cidadãos, que 
tiveram os seus dados vaza-
dos, estão sem saber o que 
de fato aconteceu e sem se-
rem notificados com quem 
estão estes dados, como 
foram acessados indevida-
mente e quem será respon-
sabilizado pelos riscos indi-
viduais que cada um de nós 
assumirá em face do mode-
lo de negócios da Serasa.

Aliás, o que está sendo 
questionado no megavaza-

mento é o modelo de ne-
gócios de empresas como a 
Serasa, que retiram os seus 
lucros de nossos direitos 
personalíssimos sem infor-
mar com transparência o 
que eles fazem com nossos 
dados. Para piorar o abis-
mo que se coloca entre o 
titular e os seus dados, as 
autoridades administrativas 
(Cade, ANPD, Secretaria 
de Defesa do Direito do 
Consumidor etc.), distantes 
de suas obrigações legais, 
estão silentes em relação a 
este megavazamento. Um 
ano se passou e nada foi 
produzido ou investigado. 
Naturalizou-se a ilegalidade 
no tratamento dos dados 
pessoais.

O Instituto Sigilo, do qual 
eu sou presidente, ingressou 
com uma ação contra todos 
os envolvidos no ano passa-
do: Serasa, ANPD e outras 
empresas envolvidas no va-
zamento. Neste processo, a 
Serasa negou que tenha sido 
o causador, mesmo que to-
dos os documentos digitais 
estejam relacionados com 
os seus serviços prestados.

A ANPD, por meio da 
Advocacia Geral da Re-
pública, já que é um órgão 
da presidência, não trouxe 
nenhuma investigação ou 
informação que pudesse 
elucidar o caso, o qual se 
mantém silente até o pre-
sente momento. As empre-
sas envolvidas no acesso 
indevido aos dados dos ti-
tulares negam responsabili-
dade. Agora o processo está 
na fase de produção de pro-
vas periciais e testemunhais. 
Diante disso, ressaltando-se 
que foram juntados docu-
mentos e provas nos au-
tos de que os dados foram 
efetivamente vazados, os 
titulares estão numa encru-
zilhada no exercício de seus 
direitos, pois sobre eles nin-
guém se responsabiliza, só 
os monetiza.

Você acha possível que 
os responsáveis pelas ba-
ses de dados que foram 
roubadas não saibam até 
hoje que elas foram rou-
badas?

As pessoas e as empresas 
envolvidas nesse modelo de 
negócio de compra e venda 
de dados e disponibilização 
de informações dos titula-
res para consulta e análise 
de crédito sabem dos pro-
blemas ocorridos e como 
se deu o megavazamento. 
A comercialização de dados 
dos titulares sempre ocor-
reu e enriqueceu esses ne-
gociantes (traders).

Os titulares sempre fo-
ram inundados por spams 
(e-mails não desejados), 
por e-mails marketing de 
comércio eletrônico e por 
publicidades online, que 
invadem os dispositivos in-
formáticos para analisarem 
os nossos comportamentos 
de consumo e de utilização 
da internet para criação de 

Divulgação Sigilo

perfis, geolocalizar-nos e 
oferecer negócios, mesmo 
que não queiramos.

Enfim, uma série de fer-
ramentas foram criadas pa-
ra se maximizar a utilização 
de nossos dados para mol-
dar, rastrear e emoldurar 
nossos comportamentos 
nas armadilhas do capitalis-
mo de vigilância digital e da 
produção da financeiriza-
ção da vida. Nunca houve 
controle efetivo sobre essas 
práticas comerciais ilegais 
de dados. Sem sabermos e 
sem termos condições de 
nos proteger dessas práti-
cas, a maioria das empresas 
possuem em seus servido-
res uma grande quantidade 
de dados sobre nós sem o 
nosso consentimento ou 
sem fundamento legal para 
tratá-los.

Esse sempre foi o mode-
lo vigente e que jamais foi 
enfrentado pelos governos 
ou questionados pelos pró-
prios titulares, que, sem co-
nhecimento profundo so-
bre o que está ocorrendo e 
quais as consequências des-
sas práticas, aceitam tudo 
isso como benéfico. Desse 
desconhecimento generali-
zado dos titulares restam as 
consequências nefastas que 
atingem a vida material e a 
dignidade humana do titu-
lar de dados.

As empresas que lidam 
com a grande quantidade 
de dados sabem como tudo 
isso se desenvolve, princi-
palmente no que ocorreu 
nesse megavazamento, por 
isso que o silêncio deles de-
nota a gravidade da situação 
que estamos vivendo agora. 
Se forem aplicadas as mul-
tas pedidas com base na lei 
e na jurisprudência, as em-
presas responsáveis estarão 
com dívidas bilionárias para 
com os titulares. O silêncio 
é estratégia deles para se 
evitar o espraiamento das 
discussões e a tomada de 
consciência pelos titulares 
da gravidade e dos riscos 
dessas práticas de comercia-
lização ilegal de dados.

Como você avalia a 
atuação da ANPD neste 
caso e de uma forma ge-
ral?

A ideia inicial era a de 
que a Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANPD) fosse um órgão 
independente de governos 
e que pudesse construir um 
sistema protetivo de dados 
justo e igualitário para todos 
os atores (titulares, empre-
sas e governos), com regras 
bem definidas e fiscalização 
constante. Contudo, desde 
o início, a construção dessa 
entidade independente de 
regulação caiu por terra.

A estrutura jurídica da en-
tidade atrelada à Presidência 
da República demonstrou 
que ali não haveria espaço 
para independência. Os pro-
cessos e as pessoas escolhi-
dos não atenderam a critérios 
legais, técnicos e acadêmicos 
necessários para desenvol-
ver um sistema nacional de 
proteção de dados, que pu-
desse fazer frente aos desa-
fios específicos que vivemos. 
As metas estabelecidas, sem 
uma discussão ampla com 
a sociedade, priorizaram su-
perficialidades e não atacam 
os problemas mais urgentes, 
principalmente aqueles fo-
cados nos desafios de fisca-
lização dos infratores e na 
aproximação dos titulares de 
seus dados e de seus direitos. 
Aliás, no planejamento estra-
tégico da ANPD atual, o titu-
lar de dados é o último item 
de sua lista de prioridades.

Diante dessa ausência 
institucional, os titulares 
de dados têm se socorrido 
do Poder Judiciário. Con-
tudo, por conta da falta 
de especialização de juí-
zes e da falta de estrutura 
técnico-jurídica das varas 
judiciais, essas questões 
de proteção de dados de-
morarão anos e anos para 
serem implementadas e 
compreendidas por todos 
os envolvidos. É uma lon-
ga jornada que somente 
favorece ao infrator e não 
aos titulares de dados.

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 04 de fevereiro de 2022, 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) Registrar a renúncia de membro da Diretoria 
da Companhia; (ii) Deliberar sobre a eleição de novo membro da Diretoria 
da Companhia; (iii) Homologar o aumento do capital social da Companhia 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 
30 de dezembro de 2021 e a consequente alteração do caput do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia; (iv) Deliberar sobre novo aumento 
do capital social da Companhia; e (v) 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, 25 de janeiro de 2022.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 E PARA 
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DE 2022 DA COOPERATIVA UNICOOPRO DE  
CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE VENDAS  

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Diretor Presidente da COOPERATIVA UNICOOPRO DE 
CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE VENDAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº 29.320.446/0001-85, NIRE nº 
33.4.0005616-7, Inscrição Estadual nº 11.416.284, com sede 
na Travessa Vila Iboty nº 30, sala 201, Centro, Nova Iguaçu/RJ, 
CEP 26255-240, convida a presença de todo o quadro societário 
composto de (24) vinte e quatro cooperantes para comparecer em 
sua sede no dia 05/02/2022 com primeira chamada as 09:00h, 
segunda chamada as 10:00h e terceira e última chamada as 11:00h, 
para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DE 2022 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde 
uma cópia deste edital também será afixado em local visível na 
sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail 
para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não 
com número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, 
quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da 
cooperativa no exercício 2021; (2) O balanço e da destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, 
com todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 
2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 
dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, 
e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Alteração 
estatutária; (2) Entrada e saída de associados. Nova Iguaçu/RJ, 25 
de janeiro de 2022. Alexandre Azevedo Tavares Ferreira - Diretor 
Presidente - CPF 074.356.827-30.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ANGRA DOS REIS
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Execução de 
Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face 
de SUELEN BARBOSA DOS SANTOS (Processo nº 0000032-
46.1990.8.19.0003). A Dra. ANDREA MAURO DA GAMA LOBO 
D’ECA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a SUELEN BARBOSA DOS SANTOS, 
de que no dia 14/02/2022, às 12:00 horas, através do portal de 
leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.
rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação 
de R$ 216.614,53; ou no dia 17/02/2022, no mesmo horário e 
portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o 
Apartamento 206, do Bloco 09, Lote 04, na Estrada do Marinas, 
nº 580 (Antiga Rua 01), Condomínio Praia do Jardim – Angra 
dos Reis / RJ. Cf. o 1º Ofício do RI de Angra dos Reis, o imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 4001 e fora partilhado à Suelen 
Barbosa dos Santos, constando no R.07 Hipoteca em favor do 
Banco Bradesco S/A., e no R-13 Penhora oriunda do presente feito. 
Débitos de IPTU: não há débitos (Inscrição: 01.08.002.1193.417). 
Débitos de Condomínio: não há débitos. A venda se dará livre 
e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dividas, 
em especiais as tributarias, no preço, na forma do artigo 908, do 
CPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza 
propterrem, sub-rogam-se sobre o prego, observada a ordem de 
preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, 
paragrafo único, do CTN.Ficam os interessados intimados do 
leilão pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art. 
889 do CPC. Caso ocorra a remição ou qualquer ato por conta 
do devedor ou credor caberá o pagamento de comissão no 
equivalente de 0,5% a 2,5% do valor da avaliação por quem der 
causa. Arrematação, adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo 
de, até, 15 dias, mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao 
leiloeiro; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, 
foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio 
do Fórum e nos autos acima. RJ, 30/11/2021. – Eu, Quedina de 
Almeida Mendes de Araujo, Mat. 01-24388 - Chefe de Serventia, 
o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Andrea Mauro da Gama Lobo 
D’eca de Oliveira – Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA  
CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, 
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de execução 
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO FRANCISCO 
BAY VIEW em face de JULIO CESAR LUCCHETTI (Processo 
nº 0075053-20.2016.8.19.0002): A Dra. MARIA APARECIDA 
DA COSTA BASTOS, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a JULIO CESAR LUCCHETTI, de que no 
dia 07/02/2022, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-
line (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação de R$ 1.583.133,23; ou no dia 10/02/2022, no mesmo 
horário e local, a quem mais der, a partir de 50% da avaliação, o 
Apartamento 406, situado na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 
07, São Francisco/RJ. Cf. o 2º Ofício de Niterói, o imóvel, parte 
próprio e parte de Marinha, encontra-se matriculado sob o nº 
16548 e registrado em nome de Julio Cesar Lucchetti, constando 
no Av.1 Indisponibilidade por determinação do Juízo da 2ª Vara 
do Trabalho de Cabo Frio (processo nº 01017255220175010432). 
Débitos de IPTU: R$ 76.798,96, mais acréscimos legais (2015 a 
2022 - Inscrição: 2017630). Débitos de Taxa de Serviços Estaduais 
de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 642,55 (2016 a 2020 - 
Nº CBMERJ: 2491942-5). Débitos de Condomínio: R$ 184.880,01. 
Os créditos que recaem sobre o imóvel, serão sub-rogados sobre 
o preço da alienação, na forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC 
e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Ficam os interessados 
intimados do leilão pelo presente edital, suprindo a exigência 
contida no art. 889 do CPC. Arrematação, adjudicação ou remição: 
à vista; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 
1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na 
íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 
24/01/2022. – Eu, Karla Cristina de Jesus Vilhena Palhares - Chefe 
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Maria Aparecida 
da Costa Bastos– Juíza de Direito.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à AMÉRICO 
LUIZ AMARAL BARROS, à AMÉRICO DA SILVA BARROS, à MA-
RIA ISABEL AMARAL BARROS, e à WILLIANE MARTINS, com 
o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execu-
ção (Processo nº 0110558-85.2010.8.19.0001) proposta por ALICE 
CLAUSSEN ALMEIDA DE SOUZA contra AMÉRICO LUIZ AMARAL 
BARROS, na forma abaixo: A DRA. ROSANA SIMEN RANGEL, Juí-
za de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessa-
dos, que nos dias 01.02.2022 e 08.02.2022, às 13:00 horas, através 
do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro 
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido, 
o Apartamento 202 – Bloco 03, do edifício situado na Avenida Sobral 
Pinto, nº 3127, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 
1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).- OBS.: A referida 
avaliação será atualizada na data do Leilão.- O edital na íntegra está 
afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.portellalei-
loes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.
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MENTAL HEALTH PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME Nº 42.126.994/0001-37 / NIRE 33300338322

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE 
JANEIRO DE 2022. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 14 (quatorze) 
dias do mês de janeiro de 2022, às 12:00 horas, na sede social da Mental 
Health Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 
336, sala 701, Leblon, CEP 22.431-002. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Presentes acionistas representando 100% (cem por cento) das ações emitidas 
pela Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
forme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença 
do acionista titular da totalidade das ações do capital social da Companhia, 
conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. 
MESA: Presidente: Carlos Eduardo Martins e Silva; Secretário: Gabriel Fel-
zenszwalb. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias (I) a 
realização, pela Companhia, de sua 1ª (primeira) emissão de debêntures sim-
ples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fide-
jussória adicional, em série única, no valor total de até R$69.320.000,00 (ses-
senta e nove milhões, trezentos e vinte mil reais) (“Emissão” e “Debêntures”, 
respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mo-
biliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta” 
e “Instrução CVM 476”, respectivamente) e da Escritura de Emissão (confor-
me definido abaixo); (II) a autorização à diretoria da Companhia, e/ou aos seus 
procuradores, para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários e/ou con-
venientes à realização da Emissão e/ou da Oferta, incluindo, mas não se limi-
tando, (a) a contratação do Coordenador Líder (conforme abaixo definido) e 
demais prestadores de serviços inerentes à Emissão e/ou à Oferta, tais como 
os assessores legais, o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), o agen-
te de liquidação das Debêntures, o escriturador das Debêntures e a B3, dentre 
outros, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a 
respectiva prestação do serviço, bem como assinar os respectivos instrumen-
tos de contratação e eventuais aditamentos; e (b) a discussão, negociação e 
definição dos termos e condições, bem como a celebração de todos e quais-
quer instrumentos, contratos, declarações, requerimentos e/ou documentos 
pertinentes à realização da Emissão e/ou da Oferta, observado o disposto nas 
deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, ao “Instrumento Particu-
lar de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conver-
síveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicio-
nal, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Dis-
tribuição, da Mental Health Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Com-
panhia e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente 
Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente) e ao Contrato de Distri-
buição (conforme abaixo definido), bem como de seus eventuais aditamentos; 
e (III) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da 
Companhia, e/ou por seus procuradores, para a realização da Emissão e/ou 
da Oferta. 5. DELIBERAÇÕES: Após exame das matérias constantes da or-
dem do dia, o acionista deliberou, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, o 
quanto segue: (I) aprovar a realização da Emissão e da Oferta, que terão as 
seguintes características e condições principais: (a) Número da Emissão: 1ª 
(primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: a 
Emissão será realizada em série única; (c) Valor Total da Emissão: o valor total 
da Emissão será de até R$69.320.000,00 (sessenta e nove milhões, trezentos 
e vinte mil reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo); (d) Quanti-
dade de Debêntures: serão emitidas até 69.320 (sessenta e nove mil, trezen-
tos e vinte) Debêntures; (e) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário 
das Debêntures será de R$1.000,00 (um mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); 
(f) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos, a data de emissão das De-
bêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); 
(g) Destinação dos Recursos da Emissão: os recursos captados pela Compa-
nhia por meio da Emissão das Debêntures serão destinados à aquisição de 
participação em outra sociedade. (h) Depósito, Distribuição, Negociação e 
Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no 
mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos 
(“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
– Balcão B3 (“B3”), sendo distribuição liquidada financeiramente por meio da 
B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e 
Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as nego-
ciações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronica-
mente na B3; (i) Forma e Emissão de Certificados: As Debêntures serão emi-
tidas sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certi-
ficados representativos das Debêntures; (j) Comprovação de Titularidade das 
Debêntures: a Companhia não deverá emitir certificados representativos das 
Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures deve-
rá ser comprovada por meio da anotação no extrato da conta de depósito for-
necida pelo escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovan-
te de titularidade das Debêntures o extrato emitido pela B3 em nome do res-
pectivo titular das Debêntures (“Debenturista”), quando as Debêntures estive-
rem custodiadas eletronicamente na B3; (k) Conversibilidade e Permutabilida-
de: as Debêntures serão simples, portanto, não conversíveis em ações de 
emissão da Companhia, tampouco permutáveis em ações de outras socieda-
des ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza; (l) Espécie: as 
Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicio-
nal; (m) Prazo e Data de Vencimento: o vencimento final das Debêntures ocor-
rerá ao término do prazo de 421 (quatrocentos e vinte e um) dias contados da 
Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de decla-
ração de vencimento antecipado das Debêntures, de Resgate Antecipado Fa-
cultativo (conforme definido abaixo) e/ou de Amortização Extraordinária (con-
forme definido abaixo); (n) Colocação e Procedimento de Distribuição: as De-
bêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distri-
buição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme al-
terada, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade 
das Debêntures, com a intermediação do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Co-
ordenador Líder”), por meio do módulo MDA, administrado e operacionalizado 
pela B3, nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 
Pública com Esforços Restritos, sob Regime e Garantia Firme, da 1ª (Primei-
ra) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da Mental 
Health Participações S.A.”, a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a 
Companhia (“Contrato de Distribuição”). O plano de distribuição seguirá o pro-
cedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme previsto no Contrato de 
Distribuição. Para tanto, o Coordenador Líder poderá acessar, no máximo, 75 
(setenta e cinco) investidores profissionais, conforme referidos no artigo 11 da 
Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investido-
res Profissionais”), sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 
50 (cinquenta) Investidores Profissionais; (o) Preço de Subscrição e Forma de 
Integralização: as Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato da subscrição (“Data de Integralização”), de acordo com as 
normas de liquidação aplicáveis à B3, por seu Valor Nominal Unitário ou, em 

eventuais datas posteriores à primeira Data de Integralização, por seu Valor 
Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme abaixo defi-
nido), conforme o caso, calculado pro rata temporis desde a primeira Data de 
Integralização, inclusive, até a data de sua efetiva integralização. Para os fins 
da Escritura de Emissão, considera-se a primeira Data de Integralização a 
data em que efetivamente ocorrer a primeira subscrição e integralização das 
Debêntures; (p) Atualização Monetária das Debêntures: não haverá atualiza-
ção monetária do Valor Nominal Unitário; (q) Juros Remuneratórios das De-
bêntures: as Debêntures farão jus ao pagamento juros remuneratórios corres-
pondentes à variação acumulada de 100,00% (cem inteiros por cento) das 
taxas médias diárias do DI – Depósitos Interfinanceiros de 1 (um) dia, over 
extra grupo, denominadas “Taxa DI”, expressa na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada dia-
riamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível 
em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida exponencialmen-
te de uma sobretaxa de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por 
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidente 
sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios serão calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, 
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, inci-
dentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures ou 
da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definido abaixo) 
imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de cálculo do 
pagamento em questão, exclusive, e pagos na forma prevista na Escritura de 
Emissão. Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a fórmu-
la prevista na Escritura de Emissão; (r) Pagamento do Valor Nominal Unitário: 
ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo, Amortização 
Extraordinária ou vencimento antecipado das Debêntures, conforme previstos 
na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, conforme o caso, deverá ser amortizado pela Com-
panhia em parcela única na Data de Vencimento; (s) Pagamento dos Juros 
Remuneratórios: ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultati-
vo, Amortização Extraordinária ou de vencimento antecipado das Debêntures, 
conforme previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios serão 
pagos em 5 (cinco) parcelas, sendo certo que o primeiro pagamento de Juros 
Remuneratórios ocorrerá em 13 de abril de 2022 e o último na Data de Venci-
mento das Debêntures (cada uma delas, uma “Data de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios”), conforme tabela abaixo:

PARCELA DATA DE PAGAMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 
1 13 de abril de 2022 
2 13 de julho de 2022 
3 13 de outubro de 2022 
4 13 de janeiro de 2023 
5 10 de março de 2023 

 (t) Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das De-
bêntures; (u) Amortização Extraordinária: a Companhia poderá, observados 
os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, a seu exclusivo 
critério e independentemente da vontade os Debenturistas, realizar amortiza-
ção extraordinária das Debêntures (“Amortização Extraordinária”), mediante o 
pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido dos respectivos Juros 
Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Inte-
gralização ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamen-
te anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer 
incidência de prêmio, observada as previsões da Escritura de Emissão. A 
Amortização Extraordinária deverá (i) corresponder a, no mínimo, 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (ou em menor valor se aceitável aos 
Debenturistas e observado o quanto disposto no item (ii) a seguir); e (ii) ser 
limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das De-
bêntures e somente poderá ocorrer mediante (1) o envio de comunicado aos 
Debenturistas pela Companhia com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antece-
dência da data da Amortização Extraordinária, por meio de publicação de avi-
so aos titulares das Debêntures nos jornais de publicação da Companhia a 
serem definidos na Escritura de Emissão ou notificação por escrito, com cópia 
ao Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) (“Comunicação de Amortiza-
ção Extraordinária”); e (2) envio de comunicado pela Companhia com, no mí-
nimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data da Amortização Extraordiná-
ria, à B3, ao agente de liquidação e ao escriturador acerca da Amortização 
Extraordinária. Na Comunicação de Amortização Extraordinária deverá cons-
tar: (a) a data, que deverá ser um Dia Útil, e o procedimento da Amortização 
Extraordinária, observada a legislação pertinente, bem como os termos e con-
dições estabelecidos na Escritura de Emissão; (b) menção à parcela do Valor 
Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, que 
será amortizado; (c) o Valor da Amortização Extraordinária; e (d) as demais 
informações consideradas relevantes pela Companhia para conhecimento dos 
Debenturistas; (v) Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poderá, me-
diante envio de notificação aos Debenturistas, a qualquer momento, realizar o 
resgate antecipado total das Debêntures, com o consequente cancelamento 
das Debêntures, sem prêmio ou penalidade; desde que (a) tal notificação seja 
realizada por meio de publicação de aviso aos titulares das Debêntures nos 
jornais de publicação da Companhia a serem definidos na Escritura de Emis-
são, ou notificação por escrito, com cópia ao Agente Fiduciário, no mais tardar 
3 (três) Dias Úteis antes de qualquer data de resgate antecipado; e (b) o Res-
gate Antecipado Facultativo das Debêntures seja realizado pelo Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos 
respectivos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a pri-
meira Data de Integralização ou da Data de Pagamento dos Juros Remunera-
tórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo paga-
mento (“Comunicação de Resgate Antecipado”, “Valor do Resgate Antecipado 
Facultativo” e “Resgate Antecipado Facultativo”, respectivamente). A Comuni-
cação de Resgate Antecipado deverá descrever os termos e condições do 
Resgate Antecipado Facultativo, incluindo, no mínimo, (a) a estimativa prévia 
do Valor do Resgate Antecipado Facultativo; (b) a data efetiva do Resgate 
Antecipado Facultativo e do pagamento das Debêntures objeto do Resgate 
Antecipado Facultativo, que deverá ser um Dia Útil; (c) o local do pagamento 
das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo; e (d) demais infor-
mações consideradas relevantes pela Companhia para a operacionalização 
do resgate antecipado facultativo das Debêntures; (w) Oferta de Resgate An-
tecipado e Aquisição Facultativa: As Debêntures não poderão ser objeto de 
oferta de resgate antecipado facultativo e/ou aquisição facultativa; (x) Local de 
Pagamento: os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados: 
(i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures cus-
todiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo escri-
turador das Debêntures, para as Debêntures que eventualmente não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3; (y) Encargos Moratórios: ocorrendo im-
pontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuni-
árias relativas às Debêntures, sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, incidi-
rão sobre os valores vencidos e não pagos juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento 
até a data do efetivo pagamento, bem como multa não compensatória de 2% 

(dois por cento), independentemente de qualquer comunicado ou notificação 
ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (z) Tratamen-
to Tributário: caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou 
isenção tributária, este deverá encaminhar ao agente de liquidação das De-
bêntures e ao escriturador das Debêntures, no prazo mínimo de 15 (quinze) 
Dias Úteis de antecedência em relação à data prevista para recebimento de 
quaisquer valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória des-
sa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontados dos seus 
rendimentos os valores devidos, nos termos da legislação tributária em vigor. 
O Debenturista que tenha apresentado documentação comprobatória de sua 
condição de imunidade ou isenção tributária, e que tiver essa condição altera-
da por disposição normativa, ou por deixar de atender as condições e requisi-
tos porventura prescritos no dispositivo legal aplicável, ou ainda, tiver essa 
condição questionada por autoridade judicial, fiscal ou regulamentar compe-
tente, deverá comunicar esse fato, de forma detalhada e por escrito, ao agen-
te de liquidação das Debêntures e ao escriturador das Debêntures, bem como 
prestar qualquer informação adicional em relação ao tema que lhe seja solici-
tada pelo agente de liquidação das Debêntures, pelo escriturador das Debên-
tures ou pela Companhia. (aa) Garantia Fidejussória: no âmbito da Emissão, 
a fim de garantir o fiel, pontual, integral e irrestrito cumprimento de todas e 
quaisquer obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas 
pela Companhia na Emissão, incluindo, mas sem limitação, (i) as obrigações 
relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário, dos Juros 
Remuneratórios, dos Encargos Moratórios, dos demais encargos relativos às 
Debêntures subscritas e integralizadas e dos demais encargos relativos à Es-
critura de Emissão e demais Documentos da Emissão (conforme definido na 
Escritura de Emissão), conforme aplicável, quando devidos, seja nas respec-
tivas datas de pagamento, na Data de Vencimento, em virtude da declaração 
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, na 
data de Resgate Antecipado Facultativo e/ou na data de Amortização Extraor-
dinária, nos termos da Escritura de Emissão, conforme aplicável; (ii) as obriga-
ções relativas a quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Com-
panhia, na Escritura de Emissão e demais Documentos da Emissão, conforme 
aplicável, incluindo, mas não se limitando, obrigações de pagar despesas, 
custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obriga-
ções relativas ao agente de liquidação das Debêntures, ao escriturador das 
Debêntures, à B3, ao Agente Fiduciário; e (iii) as obrigações de ressarcimento 
de toda e qualquer importância que o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas 
venham a desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtude da constituição, 
manutenção e/ou execução da Garantia Corporativa (conforme abaixo defini-
do), honorários e eventuais despesas dos prestadores de serviços contrata-
dos no âmbito da Emissão e de quaisquer indenizações, bem como todos e 
quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais razoáveis e compro-
vadamente incorridos e diretamente relacionados a excussão de tal Garantia 
Corporativa, nos termos do respectivo instrumento, a Vinci Capital Partners 
III-A, L.P., Vinci Capital Partners III-B, L.P. e Vinci Capital Partners III-C, L.P. 
(“Garantidoras”) prestarão garantia corporativa em favor dos Debenturistas, 
representados pelo Agente Fiduciário se obrigando, na qualidade de fiadoras 
e principais pagadoras (“Garantia Corporativa”). A Garantia Corporativa será 
outorgada em instrumento apartado a Escritura de Emissão pelas Garantido-
ras, constituída e regida pelas leis válidas e existentes em Nova Iorque, Esta-
dos Unidos da América, em benefício dos Debenturistas, representados pelo 
Agente Fiduciário; (bb) Vencimento Antecipado: observado o disposto na Es-
critura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá, em até 1 (um) Dia Útil da data 
em que tomar ciência da ocorrência de quaisquer dos eventos listados na 
Escritura de Emissão, convocar Assembleia Geral de Debenturistas (conforme 
definido na Escritura de Emissão) para deliberar sobre a declaração do venci-
mento antecipado das Debêntures. A Assembleia Geral de Debenturistas po-
derá, por deliberação da totalidade das Debêntures em Circulação, em primei-
ra convocação ou em segunda convocação, determinar que o Agente Fiduciá-
rio declare o vencimento antecipado das Debêntures. Na ocorrência da decla-
ração de vencimento antecipado das Debêntures, a Companhia obriga-se a 
efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios 
das Debêntures calculados pro rata temporis, desde a Data de Integralização 
ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento e de quaisquer outros 
valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de 
Emissão, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que a respectiva 
Assembleia Geral de Debenturistas foi realizada e foi declarado o vencimento 
antecipado, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao paga-
mento dos Encargos Moratórios. A B3 deverá ser comunicada imediatamente 
após a declaração do vencimento antecipado. Para que o pagamento da tota-
lidade das Debêntures seja realizado por meio da B3, a Companhia deverá 
comunicar a B3, por meio de correspondência em conjunto com o Agente Fi-
duciário, sobre o tal pagamento, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de ante-
cedência da data estipulada para sua realização; e (cc) Demais Condições: 
todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou 
às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. (II) autorizar a diretoria 
da Companhia, e/ou aos seus procuradores, a praticar(em) todos os atos ne-
cessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta, incluin-
do, mas não se limitando, (a) a contratação do Coordenador Líder e demais 
prestadores de serviços inerentes à Emissão e/ou à Oferta, tais como os as-
sessores legais, o Agente Fiduciário, o agente de liquidação das Debêntures, 
o escriturador das Debêntures e a B3, dentre outros, podendo, para tanto, 
negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço, 
bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais 
aditamentos; e (b) a discussão, negociação e definição dos termos e condi-
ções, bem como a celebração de todos e quaisquer instrumentos, contratos, 
declarações, requerimentos e/ou documentos pertinentes à realização da 
Emissão e/ou da Oferta, observado o disposto nas deliberações acima, in-
cluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão e ao Contrato de Distri-
buição, bem como de seus eventuais aditamentos; e (III) aprovar e ratificar 
todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus procu-
radores para a realização da Emissão e/ou da Oferta. 6. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos 
termos do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após lida e 
aprovada, foi assinada pelos presentes. Mesa: Carlos Eduardo Martins e Silva 
– Presidente; Gabriel Felzenszwalb – Secretário. Acionista: Vinci Capital 
Partners III I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 42.533.644/0001-95, constituído nos termos da 
Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, neste 
ato representado por sua gestora Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.527.197/0001-08, com sede na Avenida Bar-
tolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 22.431-002. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2022.

Subida de juros assusta investidores 

A segunda-feira (24) 
foi marcada como 
um dia de aversão 

a risco com fortes quedas 
nas bolsas internacionais, 
observou Jansen Costa, 
sócio-fundador da Fatorial 
Investimentos. O índice 
pan-europeu STOXX 600, 
o principal de ações da re-
gião, caiu 3,8%, marcando 
seu pior desempenho diário 
desde junho de 2020.

Nasdaq caía aproxima-
damente 4% e bolsa norte-
americana despencava cerca 
de 2%. “Um fator impor-
tante é que a aversão a ris-
co não influencia nos DIs 
que continuam caindo. Em 
momento de aversão a risco 
geralmente os DIs sobem”, 
destacou Jansen Costa. Se-
gundo ele, obviamente há 
um momento de venda nas 
bolsas internacionais prin-

cipalmente no S&P 500, 
que no ano acumula que-
da expressiva que já está 
na casa de 10% no último 
mês, quase batendo 11%. 
No ano, Nasdaq cai aproxi-
madamente 16% e bitcoin 
32%.

Na Europa, saiu o Índi-
ce de Gerente de Compras 
Industrial (PMI) abaixo das 
expectativas, muito influen-
ciado pelo setor de serviços, 
que foi impulsionado pela 
onda forte de casos de Co-
vid com a variante ômicron. 
Isso vem impulsionando 
negativamente a confiança 
dos empresários. Vemos 
pressão na cadeia produtiva 
global, com preços dos fre-
tes que continuam elevados.

Motivos

O consultor explica que 

as bolsas internacionais 
estão caindo por vários 
aspectos, principalmente 
devido à subida de juros 
em diversos países. Outro 
fator é que os valuations das 
empresas internacionais 
seguem bem esticados, 
apesar dos lucros cada vez 
mais altos. “Os valores das 
empresas estão absoluta-
mente elevados. Outro fa-
tor é que a bolsa vem num 
rally de alta desde 2008 até 
agora, então tem muito es-
paço para uma realização”, 
citou.

Jansen Costa diz que a 
quantidade de dinheiro no 
mercado hoje é muito su-
perior ao que se tinha em 
2008, por exemplo. Outro 
motivo é que a retirada 
dos estímulos no mercado 
americano faz com que in-
vestidores, com medo, co-

mecem a vender suas po-
sições sem parar movidos 
pelo pânico. 

“Temos uma semana re-
cheada de resultados corpo-
rativos lá fora. Na quarta-
feira, temos definição da 
taxa de juros com a reunião 
do FED, Banco Central dos 
EUA. A expectativa é que 
não suba os juros, mas mu-
de o tom do FED”, acredi-
ta.

No Brasil, poucos pa-
péis se destacavam em al-
ta. “Temos muitos papéis 
seguindo movimento de 
queda dos mercados inter-
nacionais e fazendo novas 
mínimas como Localweb 
e Magazine Luiza”, exem-
plificou. Por volta das 
17h, o Ibovespa marcava 
107.287,49 pontos, en-
quanto a abertura registra-
va 108.941,15.

Xangai quer ser berço  
das multinacionais 

Xangai registrou 60 
novas sedes regio-
nais de multina-

cionais em 2021, elevan-
do o número total dessas 
sedes regionais para 831, 
disse Gong Zheng, prefei-
to da maior cidade e cen-
tro comercial e financeiro 
da China. O número de 
centros de pesquisa com 
investimentos estrangeiros 
em Xangai chegou a 506, 
com um aumento de 25 
em 2021.

“A cidade continua sen-
do um destino popular para 
investimentos estrangeiros 
para expandir suas cadeias 
industriais e reforçar a ino-
vação”, declarou Gong. As 
estatísticas mostraram que 
o uso real de capital estran-
geiro em Xangai atingiu 
US$ 22,55 bilhões no ano 
passado, uma alta anual de 
11,5%, um recorde apesar 
da Covid-19.

Só para ilustrar a for-
ça de Xangai, mais de 
1,37 milhão de investido-
res abriram contas para 
negociar ações nas bol-
sas chinesas de Xangai e 
Shenzhen em dezembro 
de 2021, mostraram dados 
industriais.

O número marcou um 
aumento de 2,71% em re-
lação ao mês anterior, de 
acordo com a China Secu-
rities Depository and Cle-
aring Corporation Limited 
(CSDC).

Até o final do ano pas-
sado, o número de inves-
tidores com contas nas 
bolsas de parte continen-
tal da China totalizou 197 
milhões, mostraram os 
dados da CSDC. Mais de 
19,63 milhões de novos 
investidores entraram no 
mercado de ações do país 
no ano passado, de acordo 
com a CSDC.

Retirada dos estímulos no mercado norte-americano preocupa
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