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‘Populista’ ou ‘autoritário’: adjetivos
que variam. Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho, página 2

Iniciativa monstra que é possível
mudar quadro da violência doméstica.
Por Marcos Espínola, página 2

Críticas à ‘Nova Ordem
Mundial’, ‘Globo’ e ‘Time’.
Por Marcos de Oliveira, página 3

FMI adverte para necessidade
de renegociação das dívidas
País mais pobres terão dificuldade com alta de juros

P

Falece Elmo
Camões, expresidente do
Banco Central
Elmo Camões foi presidente
do Banco Central no final do governo do presidente José Sarney,
de quem era amigo. Nomeado em
março de 1988, teve a difícil tarefa
de comandar a política monetária
ao final do Plano Cruzado. Defendeu que a política de juros deveria
estar vinculada à necessidade de
procurar um índice real positivo
cujo nível não inibisse o investimento econômico nem estimulasse a especulação da atividade
financeira.
Nascido na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em
31 de janeiro de 1927, Elmo de
Araújo Camões era filho de Martinho Leal de Camões e Angélica
de Araújo Camões. Funcionário
de carreira do Banco do Brasil, ingressou nessa instituição em 1946.
Entre outras funções, foi secretário de gabinete do Departamento de Redesconto até 1960, cujo
diretor de carteira era Tancredo
Neves.
Em 1972 transferiu-se para o
Banespa, onde ocupou o cargo de
gerente-geral da agência de Nova
York. No banco paulista, foi diretor e membro do conselho de administração.
Aposentou-se em 1978, mas
continuou vinculado ao setor financeiro, passando à iniciativa
privada. Em 1981, já no setor
privado, foi diretor-presidente do
Banco Société Génerale (Sogeral),
do qual, em 1985, presidiu o conselho de administração.
Elmo Camões faleceu na madrugada desta terça-feira. Ele estava internado no hospital Santa
Catarina após ter contraído Influenza, que levou a uma pneumonia. O velório será nesta quarta-feira, de 8h às 14h, na Rua São
Carlos do Pinhal, 376, Bela Vista,
SP. O sepultamento ocorrerá às
16h no Cemitério da Paz do Morumby, no Jardim Vazani.
Ele foi casado com Maria Luísa
Lages Camões, com quem teve 3
filhos. Deixa 6 netos e 4 bisnetos.

ara lidar com muitas das
dificuldades que confrontam a economia mundial,
é essencial romper o domínio da
pandemia, defendeu Gita Gopinath, economista-chefe do Fundo
Monetário Internacional (FMI).
“Para tanto, será necessário um
esforço global para assegurar a
vacinação em massa, a testagem e
o acesso a terapias, inclusive aos
medicamentos antivirais desenvolvidos recentemente. Até hoje,
apenas 4% da população dos países de baixa renda está totalmente
imunizada, em comparação com
70% nos países de alta renda”,
afirmou em artigo no blog do
FMI.
A economista lembra que a política monetária está num ponto
crítico na maioria dos países. A
inflação ameaça a manutenção de
estímulos econômicos, e vários
bancos centrais já começaram a
elevar as taxas de juros. “As economias terão de adaptar-se a um
ambiente global de taxas de juros
mais elevadas”, disse.
“Com a elevação das taxas de
juros, os países de baixa renda,

Olimpíada:
mais rápido,
mais alto, mais
forte – juntos

dos quais 60% já enfrentam problemas de sobre-endividamento
ou correm esse risco, encontrarão
cada vez mais dificuldades para arcar com o serviço de suas dívidas.
O Quadro Comum do G20 pre-

cisa ser reformulado para acelerar
a reestruturação de dívidas, e os
credores do G20 e credores privados devem suspender o serviço da
dívida durante a negociação das
reestruturações”, defendeu.

Poucas instituições do setor financeiro
deram passos concretos em ESG
Anbima aponta discrepância entre teoria e prática

A

maioria do mercado enxerga a sustentabilidade
como relevante, mas ainda existe uma distância grande entre teoria e prática de ações. Aproximadamente 85% das empresas
do mercado financeiro classificam
a importância das práticas ESG
(ambiental, social e governança,
na sigla em inglês) com notas de
7 a 10 (sendo 10 a mais alta), informa a Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), com
base em uma pesquisa realizada
recentemente sobre o tema com
gestoras, bancos, corretoras e distribuidoras.
Cerca de 44% deram notas 9 e
10, e 42% atribuíram notas 7 e 8.
Apenas 3% das casas deram notas
entre 0 e 4, indicando que veem
pouca ou nenhuma importância
nas questões ESG.
“A sustentabilidade não é um te-

ma novo no mercado, no entanto,
com a pandemia, ganhou tração
por conta da mudança da percepção de risco dos investidores. Esse
movimento é positivo e, sem dúvida, ajudará a alavancar essa pauta”,
afirma Carlos Takahashi, vice-presidente e coordenador do Grupo
Consultivo de Sustentabilidade.
Foi identificada uma assimetria
entre a atribuição de importância
para a sustentabilidade e a adoção de medidas práticas. Muitas
instituições que respondem de
forma positiva às perguntas sobre
percepção e importância do tema
ESG dizem estar em processo de
implementação ou ainda não ter
implementado ações concretas.
Enquanto 85% das gestoras de
recursos e 90% dos bancos deram
notas acima de 7 para a importância que veem na sustentabilidade,
apenas 26% das gestoras e 43%
dos bancos incluem esse tema em

seus códigos de conduta. Apenas
para 18% dos entrevistados a sustentabilidade é parte essencial do
desenvolvimento da divulgação de
produtos.
Quando olhamos apenas para as gestoras de recursos, houve
avanço na existência de política
de investimento responsável: 80%
das casas afirmam ter uma política de investimento responsável ou
um documento que formalize seu
tratamento ao tema – se não estiver pronta, ao menos em desenvolvimento.
Na edição de 2018 do levantamento eram 68%. Um terço (35%)
está em processo de desenvolvimento de um documento incorporando questões ESG. Entre as
gestoras que não têm política nem
estão desenvolvendo uma, destacam-se as assets de menor porte,
com até R$ 100 milhões em ativos
sob gestão.

No próximo dia 4, começam
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022,
com o lema “Juntos por um Futuro Compartilhado”. “Estamos
totalmente confiantes e capazes
de apresentar ao mundo uma
Olimpíada de Inverno fantástica,
extraordinária e excelente”, disse
o presidente chinês Xi Jinping ao
inspecionar os preparativos para
o evento esportivo, um mês antes
da abertura, observando que, após
anos de trabalho árduo, os preparativos para os Jogos Olímpicos
de Inverno de Beijing 2022 estavam basicamente concluídos.
Em 2021, o COI alterou o lema olímpico pela primeira vez em
mais de um século, acrescentando
a palavra “juntos”. O novo lema
agora é “Mais Rápido, Mais Alto,
Mais Forte – Juntos”, mensagem
clara por um futuro compartilhado para a humanidade.
A China se concentrou em
ecologia e desenvolvimento dos
esportes no gelo e na neve, envolvendo o turismo em regiões com
essas características. Leia mais no
especial feito em parceria pelo
Monitor Mercantil e o Diário do Povo,
página 6

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4467
R$ 5,5900
R$ 6,1562
R$ 0,8604
R$ 321,00

ÍNDICES
IGP-M

0,87% (dezembro)
0,02% (novembro)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
9,25%
0,63% a.m.
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O Estado Nacional e o colonizador derrotado
Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho

C

ertamente nossos leitores já se defrontaram com a qualificação de “Estado Autoritário”
ou “Ditatorial” e até “Populista”. Não que eles não sejam
possibilidades, mas, talvez, se
trate de um Estado Nacional
com características próprias,
que o colonizador derrotado
optou pela alcunha despropositada, onde aquele Estado Colonial desejado por seu
poder imperial, seja de algum
país ou de alguma fortuna, ou
até ideológico, como neoliberal ou marxista, não possa ser
adotado.
Vejamos dois exemplos: Arábia Saudita e Irã.
A Lei Básica da Arábia Saudita, sua constituição de 1992,
é dividida em nove capítulos,
com 83 artigos, e os adendos
“Lei do Conselho Shura” e “Lei
das Províncias”. Seu Sistema de
Governo é objeto do artigo 5º,
com cinco itens, que dispõe:
“a. O sistema de governo na
Arábia Saudita será monárquico.
b. O direito da dinastia será
confinado aos filhos do Fundador, Rei Abdul Aziz bin
Abdul Rahman Al Saud (Ibn
Saud), e os filhos dos filhos.
O mais elegível entre eles será convidado, pelo processo
de “bai’ah”, para governar
de acordo com o Livro de
Deus e a Sunnah do Profeta.
[“bai’ah” é uma prática islâmica de declarar sob juramento a lealdade de alguém a um
determinado líder. “Sunnah”
é o termo árabe para o modo
de vida e precedente legal do
profeta Maomé].
c. O rei nomeia o príncipe
herdeiro e pode dispensá-lo de
suas funções por Ordem Real.
d. O Príncipe Herdeiro deve
dedicar tempo integral ao seu
cargo e a quaisquer outras funções que podem lhe ser atribuídas pelo rei.
e. O príncipe herdeiro assumirá os poderes do rei na
morte deste último enquanto se aguarda o resultado do
“bai’ah”.
O artigo 6º desta Constituição define o conceito de
liberdade e democracia sauditas: “Os cidadãos devem jurar
fidelidade ao Rei com base no
Livro de Deus e no Sunnah do
Profeta, bem como no princípio de ‘ouvir para obedecer’,
em prosperidade e adversidade,

em situações agradáveis e desagradáveis”.
Mas, sendo a Arábia Saudita
um país submisso à geopolítica
sionista-anglo-estadunidense-financeira, não se lê, ouve ou
vê na imprensa ocidental, nas
produções acadêmicas, nos
discursos em organismos internacionais a menção à colônia
saudita.
A Constituição da República
Islâmica do Irã aprovada em
1979 dispõe em 14 capítulos e
177 artigos sobre a estrutura de
organização do poder nacional
e traz em seu preâmbulo:
“A Constituição da República Islâmica do Irã estabelece os
aspectos culturais, sociais, instituições políticas e econômicas
da sociedade iraniana com base
na religião islâmica, princípios
e normas que representam a
aspiração sincera da Ummah
islâmica.
“Esta aspiração básica foi
explicitada pela própria natureza da grande islâmica Revolução do Irã, bem como o curso
da luta do povo muçulmano,
desde seu início até a vitória,
conforme refletido nos slogans
decisivos e contundentes levantados por todos os segmentos
das populações. Agora, no limiar desta grande vitória, nossa
nação, com todo o seu ser, busca sua realização.”
Ummah, “nação” ou “comunidade”, se refere à comunidade constituída por todos os
muçulmanos do mundo, unida
pela crença em Alá, no profeta Maomé, nos profetas que o
antecederam, nos anjos, na chegada do dia do Juízo Final e na
predestinação divina.
É altamente significativo destacar, do preâmbulo da Constituição, a concepção islâmica
iraniana da forma de governo:
“Na visão do Islã, o governo não deriva dos interesses
de uma classe, nem serve à dominação de um indivíduo ou
de um grupo. Ele representa
mais a cristalização do ideal
político de um povo que tem
fé e visão comuns, assumindo
uma forma organizada a fim
de iniciar o processo de evolução intelectual e ideológica
em direção ao objetivo final,
ou seja, o movimento em direção a Alá. A nação, no curso de seus desenvolvimentos
revolucionários, purificou-se
da poeira e impurezas, que se
acumularam durante o passado ‘taghut’, e se libertou de
influências ideológicas estrangeiras, retornando a pontos de
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vista intelectuais autênticos e a
visão de mundo do Islã. Agora pretende estabelecer uma
sociedade ideal e modelo com
base nas normas islâmicas. A
missão da Constituição é realizar o objetivo ideológico do
movimento e criar condições
propícias ao desenvolvimento
do homem de acordo com os
valores nobres e universais do
Islã.”
[taghut, “ir além da medida”,
também é aplicado ao poder
tirânico terreno, nestes últimos tempos o termo se refere a qualquer pessoa ou grupo
acusado de ser anti-islâmico ou
agente do imperialismo cultural
ocidental. O termo foi introduzido no discurso político pelo
Aiatolá Ruhollah Khomeini,
durante a Revolução Iraniana
de 1979.]

‘Populista’ ou
‘autoritário’:
adjetivos que variam
conforme
os interesses
O artigo 57 dispõe que “os
poderes do governo na República Islâmica são investidos, na
legislatura, funcionando sob a
supervisão do ‘wilayat al-’amr’
absoluto e a Liderança da Ummah, de acordo com os artigos
da Constituição. Esses poderes
são independentes uns dos outros”.
Há um aspecto absolutamente cultural religioso e
nacional, difícil de tradução
para uma cultura bem distinta como a brasileira, que é a
função de jurista: um misto
de lei e de religião, onde a
qualidade do julgador é fundamental. Apenas os “juristas” têm o direito de governar os que são especialistas;
íntegros, piedosos e comprometidos com o Islã. Também
estão informados das demandas dos tempos e destemidos
e qualificados para a liderança. Estes “juristas” devem
ocupar o cargo religioso e ter
permissão para fazer julgamentos independentes, sobre
os princípios gerais.
O primeiro capítulo da
constituição, onde os princípios fundamentais são expressos, afirma que a ejtehad contínua por juristas qualificados
é um princípio do governo
islâmico. Da mesma forma, o
Artigo 5 expressa que um jurista individual dotado de todas as qualidades necessárias,

ou um conselho de juristas,
tem o direito de governar na
república islâmica enquanto o
Décimo Segundo Imam permanecer na ocultação.
Também os artigos 57 e 110
mostram o significado exato do
poder do jurista dirigente. De
acordo com o artigo 57, o jurista tem supervisão sobre três
outros ramos. De acordo com
o artigo 110, esses poderes de
supervisão são os seguintes:
O jurista nomeia os juristas
para o conselho guardião, que
nomeia a maior autoridade
judicial do país. Ele detém o
comando supremo das forças
armadas, exercendo algumas
funções; assina o certificado de
nomeação do presidente, e, no
interesse nacional, ele pode demitir o presidente e, por recomendação das cortes supremas,
concede anistia. Esses poderes
pertencem ao Líder Supremo como um “Vali-e-faqih”,
“guardião da justiça”.
Neste confronto de dois governos islâmicos deve ficar evidente que um aceita a sujeição
colonial, outro busca a autonomia. Mas como são tratados?
O saudita como fosse um governo “democrático”, posto ser
capitalista, embora seja pré-revolução francesa e industrial. A
Arábia Saudita é Estado Absolutista, sem eleições e congresso, onde o monarca tem plenos
poderes para tomar decisões e
emitir ordens, de acordo com
sua conveniência, sem precisar
dar satisfação a qualquer órgão
do Estado, e muito menos para
a sociedade.
Já o iraniano, até apodado
de terrorista pois não aceita a
submissão aos interesses econômicos e culturais do sistema
financeiro sionista-anglo-estadunidense, é uma república
moderna, onde a população
tem a mesma identidade religiosa, com poderes executivo,
legislativo e judiciário, eleições
previstas constitucionalmente,
e as responsabilidades legais
dos atos públicos.
Assim, caros leitores, vamos nos preparando para as
incompreensões daqueles que
desejam e lucram com o Estado Colonial que nos impede
a independência, a inclusão da
população brasileira no Estado
Nacional, soberania e cidadania.
Felipe Maruf Quintas é doutorando em

Patrulha Maria
da Penha
Por Marcos Espínola

O

feminicídio está aí e merece
total atenção da sociedade,
através da ampliação de campanhas de conscientização para conter
esse crime contra as mulheres que representam 50% da população. Embora haja
uma mobilização maior nos últimos anos
quanto a esclarecer as famílias sobre a
violência doméstica, o índice ainda é alto, e elas continuam sendo espancadas
e mortas. E esse cenário precisa mudar
com iniciativas de todos os setores da
sociedade civil, essencialmente do Poder
Público, como já acontece no Rio de Janeiro com a Patrulha Maria da Penha.
Liderada pela tenente-coronel Claudia Moraes, a inciativa não foi pioneira
no Brasil, mas a primeira a abranger um
estado inteiro. A premissa do projeto é
o atendimento e monitoramento das mulheres com medidas protetivas decretadas pela justiça. Os PMs são treinados e
capacitados para prestar, de maneira acolhedora e dentro da lei, o primeiro atendimento às vítimas.
Desde sua criação, já foram realizados mais de 90 mil atendimentos,
grande parte, fiscalizações de medidas
protetivas. Mais de 30 mil mulheres
foram atendidas em todo o estado, e
foram feitas mais de 400 prisões. Realmente um modelo a ser seguido para
que possamos mudar essa realidade, na
qual a cada seis horas morre uma mulher. Somente no primeiro semestre de
2021, quatro mulheres por dia (quase
mil óbitos) foram vítimas de feminicídio no Brasil, segundo dados do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
Iniciativas como essa demonstram que
é possível mudar esse quadro da violência doméstica. Dois fatores, um sociocultural e outro de saúde pública, podem ser
considerados agravantes dessa prática: o
machismo e as drogas, dentre elas o álcool.
Somos uma sociedade machista, e muitos homens veem a mulher como objeto,
alguém inferior. Com essa certeza, as tratam da pior forma possível, tirando toda
a sua dignidade. Somado a isso, grande
percentual dos casos tem o ingrediente droga e alcoolismo, que desestabiliza
qualquer família e leva muitos homens a
atos de extrema violência.
Assim, fica claro para todos que a sociedade está doente e faz tempo. Para
tratar isso todos os serviços sociais devem caminhar juntos. É preciso educar
as crianças para desde cedo terem a consciência de que todos são iguais e que a
mulher não é um ser inferior. E isso se
estende aos negros, gays etc. Crianças intolerantes com a diversidade serão adultos machistas, preconceituosos e violentos no futuro.

Ciência Política.
Pedro Augusto Pinho é administrador

Marcos Espínola é advogado criminalista e especialista

aposentado.
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Arrecadação federal bate
recorde em 2021 com R$ 1,87 tri
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Marcos de Oliveira
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Olavo de Carvalho, quem
diria, já escreveu no MM

E

m 9 de junho de 1999, o Monitor Mercantil publicou
o artigo “Winchell globalizado” (monitormercantil.
com.br/winchell-globalizado), da lavra de Olavo de Carvalho – que se identificava, na época, apenas como escritor.
Ele criticava, no texto, a grande mídia: “Jornais, revistas e TV
tornaram-se uma imensa máquina de realizar suas próprias
profecias”, finalizava, como resumindo o artigo.
A crítica se estendia a 12 personalidades eleitas pela
revista Time como “líderes do 3º milênio” – entre eles,
Garotinho, Carlinhos Brown e Padre Marcelo – e, como
pano de fundo, atacava a “Nova Ordem Mundial”.
O dublê de escritor e astrólogo viria a se intitular “filósofo” e trilhar o caminho que o levou a ídolo da extremadireita. Não deixa de ser simbólico que o guru de um
governo negacionista tenha morrido – como afirma sua
filha Heloísa de Carvalho – de Covid.

Pesar
Faleceu nesta segunda-feira um dos decanos da consultoria brasileira. Luiz Affonso Romano (5/3/1942) tinha
mais de 5 décadas de experiência. Fundador da ABCO,
liderava o Laboratório da Consultoria e a tradicional
pesquisa Perfil das Empresas de Consultoria no Brasil,
que revela quem é e o que faz o consultor. Foi diretor do
Ibef-Rio, professor e jornalista.
Ainda outro dia, este colunista conversou com ele sobre
controle de preços – foi diretor da Sunab e autor do livro
Intervenção e Regulação no Brasil – e sobre as caminhadas na
enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro. Entusiasmado,
sempre, finalizava o Perfil de 2021. Sentiremos sua falta.

Viés de baixa
A continuada queda do bitcoin – que testa o suporte
de US$ 30 mil, pouco mais de 2 meses depois de atingir a
cotação de US$ 69 mil – levou os profissionais do ramo a
tentar acalmar o mercado.
Marco Castellari, CEO da Brasil Bitcoin, falou que “a
correção atual é fruto da instabilidade gerada pelas ações
dos governos mundiais. Embora agressiva, essa queda é
saudável para o mercado e ajuda a preparar o terreno para
um novo topo histórico do bitcoin, que pode levar mais
diversos meses para ocorrer.”
O que isso quer dizer, não dá para ter certeza. Mas faz
lembrar Keynes, ou aquela piada de Juca Chaves sobre o
pessimista e o otimista.

Minoria
São tantos os contaminados por Ômicron ou Influenza
que, tal qual fez Simão Bacamarte, o alienista de Machado
de Assis, vai acabar sendo recomendado que os sãos
fiquem em casa, de quarentena.

Rápidas
Em 31 de janeiro, às 19h, a editora Colli Books lança
o livro Com os pés sujos de lama, da escritora Ana Rapha
Nunes, em uma live no Instagram *** CSummit, evento
sobre automação, ocorrerá entre 31 de janeiro e 4 de
fevereiro. Na abertura, o cofundador da Run2Biz, Emauri
Gaspar, falará sobre a importância do uso da hiperautomação *** Nesta quinta-feira, às 18h, ocorre webinário
gratuito da Associação Brasileira de Direito Financeiro
(ABDF). Luiza Leite, advogada e CEO da Dados Legais,
falará sobre “Tributação e novas tecnologias”: bit.ly/
LiveABDFYoutube-27-01-2022 *** “Aspectos Contábeis
e Tributários da Indústria do Petróleo e Gás” é o treinamento online que o Ibef-Rio fará em 8, 10, 14 e 16 de
fevereiro, às 19h. Detalhes em agenda.ibefrio.org.br

Contribuíram o recolhimento extra de IRPJ, CSLL e IOF

O

s problemas enfrentados
pela
economia do país
não impediram arrecadação
tributária recorde pelo Governo federal. Os impostos
sobre lucros e rendimentos,
entre outros garantiram
recolhimento recorde em
2021. Segundo números
divulgados nesta terça feira
pela Receita Federal, o governo federal arrecadou R$
1,87 trilhão no ano passado,
crescimento de 17,36% em
relação ao registrado em
2020, descontada a inflação
oficial pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).
O resultado veio levemente acima da previsão
dos especialistas. Segundo
o Prisma Fiscal, pesquisa
mensal com analistas de
mercado divulgada pelo
Ministério da Economia, as
instituições financeiras estimavam arrecadação de R$
1,86 trilhão em 2021.
Depois de desacelerar

em novembro, a arrecadação cresceu em dezembro,
somou R$ 193,90 bilhões
no mês. Isso representa alta de 10,76% em relação ao
registrado em dezembro de
2020, também descontada a inflação. O montante
também é recorde para o
mês e foi influenciado pelo crescimento econômico
e pelo aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
em vigor desde outubro.
Impulsionou a arrecadação
no ano passado o recolhimento extraordinário de R$
40 bilhões em Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) em 2021.
sso ocorreu porque as
empresas tiveram lucros
maiores que o previsto no
ano passado e tiveram de
pagar impostos extras nas
declarações de ajuste.
Segundo o novo secretário especial da Receita

Federal, Julio Cesar Vieira
Gomes, o resultado de 2021
deve ser comemorado, porque a economia ainda está
sob efeito da pandemia de
covid-19. Ele afirmou que
os dados preliminares de
janeiro indicam a continuidade da retomada em 2022.
“O aumento da arrecadação em 2021 foi muito
expressivo. Há muito o que
comemorar,
considerando que ainda estamos em
meio a uma pandemia. Tivemos aumento expressivo
em tributos sobre lucros e
rendimentos das empresas
e também no Imposto de
Renda de pessoas físicas”,
declarou Gomes.
Outro fator que explicou
a alta da arrecadação em
2021 foi a diminuição dos
diferimentos (adiamentos
de pagamentos de tributos)
que vigorou em 2020. Isso
reforçou o caixa do governo em R$ 19,7 bilhões em
2021. O aumento das alíquotas do IOF, que finan-

ciou o Auxílio Brasil no fim
do ano passado, contribuiu
com R$ 2,13 bilhões.
Apesar do crescimento
das receitas, as compensações tributárias (descontos
em impostos pagos a mais
anteriormente) cresceram
em 2021. O fisco deixou de
arrecadar R$ 216,31 bilhões
em 2021, contra R$ 189,06
bilhões em 2020.
A alta chegou a 14,41%
em relação ao ano anterior,
também descontando a inflação acumulada.
A redução da alíquota
do Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) sobre os combustíveis
reduziu a arrecadação em
R$ 2,13 bilhões no ano passado. As desonerações concedidas pelo governo resultaram em renúncia fiscal de
R$ 93,75 bilhões em 2021.
O montante foi menor que
os R$ 101,741 bilhões registrados em 2020.

PL defende isenção de cobrança IPI em alguns casos

O

Projeto de Lei
2904/21 autoriza a isenção de
Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para comerciantes que tiveram prejuízos durante o
período de pandemia, mas
o benefício só poderá ser
utilizado uma vez e vale
para compra de veículos
ou bens necessários para a
sobrevivência da empresa
ou objeto de comercialização, citou em nota nesta

terça-feira a assessoria da
Câmara.
A proposta será analisada
em caráter conclusivo pelas
comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. A data não
foi divulgada. A proposta
foi apresentada pelo então
deputado Henrique do Paraíso
(Republicanos-SP).
“A isenção IPI proporcionará oxigenação na atividade econômica, retomada

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 - DESFILIAÇÃO DE CENTRAL
SINDICAL E DE FEDERAÇÃO ESTADUAL
O Presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do
Município de Teresópolis, RJ - SINDIPROVENTER, CNPJ nº
14.856.063/0001-59, Certidão Sindical nº 46666.000421/2012-50
com sede na Av Lúcio Meira nº 330 Sala 105, Teresópolis – RJ,
Várzea, CEP 25953-001, CONVOCA todos seus associados da
ativa e aposentados em pleno gozo dos seus direitos sindicais,
para comparecer em Assembleia Geral Extraordinária na sede
deste sindicato no dia 08 de fevereiro de 2022 com primeira
chamada as 13:00hs, segunda chamada as 14:00hs e terceira
e última chamada as 15:00hs para deliberar e votar a seguinte
pauta: (1) Desfiliação do Sindiproventer de Central Sindical e de
Federação Estadual. Teresópolis, 26 de janeiro de 2022. Tiago
Portella Scofano - CPF n° 087.502.447-52 - Diretor Presidente.
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

da renda e geração direta e
indireta de empregos que,
certamente, resultará em
maior qualidade de vida para a população brasileira”,
disse.
O comerciante deverá comprovar, mediante
livros contábeis, prejuízos durante o período de
pandemia para requerer o
benefício à Receita Federal. Se a isenção for negada, o empresário poderá
recorrer, e o recurso será

analisado em até 30 dias
corridos pelas autoridades.
Caso contrário, o benefício será concedido.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, a utilização de documentos falsos e
ou fraude na obtenção dos
benefícios levará ao cancelamento da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) da empresa. Os detalhes serão definidos por regulamento do
Poder Executivo.

ADMCOOPER – COOPERATIVA DE
TRABALHO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,
TECNOLÓGICOS E LOGÍSTICA.
CNPJ nº 24.335.225/000-67 - NIRE nº 33.4.0005477-6
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da ADMCOOPER – COOPERATIVA
DE
TRABALHO
EM
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS,
TECNOLÓGICOS E LOGÍSTICA, convoca seus sócios cooperados
a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
no dia 07 de fevereiro 2022, na rua Adolpho Bravo, 210, Bacaxá
– Saquarema*RJ, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º
5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei nº 12.690/12, com 1ª convocação às
07:00 h, com quórum mínimo de instalação de 2/3 do número de
sócios; com 2ª convocação às 08:00 h com quórum mínimo de
instalação de metade mais um do número dos sócios; com 3ª e
última convocação às 09:00 h com a presença de 50 (cinquenta)
sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios,
prevalecendo o menor número, para analisarem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: I - Eleição do Conselho de
administração, biênio 2022/2024; II - Mudança de endereço; III –
Assuntos Gerais. Saquarema, 14 de janeiro de 2022. Pedro Vitor
Camargo da Fonseca.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas
a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada
exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei
das Sociedades por Ações e da Instrução Normativa DREI nº 79/2020,
por meio da plataforma Microsoft Teams, no dia 03/02/2022, às 10h,
em primeira convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: (i) Remuneração do Conselho de Administração
da Companhia. Os acionistas que desejem participar da referida AGE,
pessoalmente ou por meio de procuradores, devidamente constituídos
nos termos do §1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão
encaminhar a seguinte documentação para o e-mail societario@brasilcap.
com.br, até 09h do dia 28/01/2022, 2 (dois) dias antes da data de realização
do referido conclave: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de
identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de
seu procurador e a respectiva procuração; (ii) no caso de acionista pessoa
jurídica – documento de identidade válido com foto do representante legal
e documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento
de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo
administrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará,
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida AGE.
A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer
fisicamente à AGE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de
modo digital. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022. Ullisses Christian
Silva Assis - Presidente do Conselho de Administração.
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Confiança do
São Paulo fecha ano com
empresário
do
74,5% das famílias endividadas comércio sobe

A

cidade de São Paulo encerrou 2021
com recorde de
famílias endividadas e intenção de consumo limitada pela alta da inflação. De
acordo com a Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor
(Peic), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São
Paulo (Fecomércio-SP), de
dezembro de 2020 até o
mesmo período de 2021,
688 mil famílias entraram
no rol de endividados. O
total atual é de 2,98 milhões
de lares com algum tipo de
dívida.
A taxa de endividados
sobe sequencialmente desde novembro de 2020, chegando a 74,5%, em dezembro – recorde para a série
histórica da pesquisa, que
teve início em 2010.
Durante o ano, enquanto o endividamento registrou altas consecutivas, a
inadimplência apresentou
estabilidade. No 12º mês
de 2021, o percentual das
famílias com dívidas em
atraso obteve redução em
relação a novembro, ficando em 20,2%. Em relação
ao mesmo período de 2020,
houve avanço de 1,2 ponto
percentual (aumento de 54
mil famílias inadimplentes).
Atualmente, o total de
lares com dívidas em atraso soma 805,5 mil. Os tradicionais “feirões de limpa

nome”, realizados nessa
época do ano – além da renegociação com condições
especiais para a regularização da dívida em atraso -,
são algumas das razões para
a estabilidade, mesmo diante do aumento do número
de endividados.
O tempo de comprometimento da dívida chegou,
em dezembro, à média de
7,9 meses – maior nível desde junho de 2020. As dívidas com período superior
a um ano são as que mais
têm registrado aumento: de
32,9% para 41% em 2021. O
dado reflete que as famílias
estão postergando os compromissos o máximo possível. O cartão e os carnês,
por exemplo, estão sendo
utilizados para diluição do
compromisso no longo prazo, com objetivo de aliviar o
bolso para o momento.
Com o desemprego e a
inflação levando a uma retração do poder de compra,
para se defender do aumento dos preços as famílias
têm buscado o crédito como alternativa para manter
o consumo, inclusive de
itens essenciais. Prova disso, é que, no mês passado,
a modalidade de cartão de
crédito atingiu novo recorde entre os endividados
(87%). Em dezembro de
2020, o percentual era de
71,3%, o que representa alta, em termos absolutos, de
958 mil famílias com dívi-

das no cartão.
Ao longo de 2021, a Selic
passou de 2% para 9,25%
ao ano (a.a), encarecendo
o crédito e os juros. Apesar do aumento do juro e
da maior seletividade do
crédito, os carnês aparecem logo depois, com 21%.
Embora o percentual esteja
um pouco abaixo dos meses
anteriores, o patamar ainda
é alto em termos históricos.
Outras modalidades de
crédito com percentuais
elevados são: financiamento de carro (14,3%), financiamento de casa (11,2%)
e crédito pessoal (11,1%).
Destes, o crédito pessoal está no maior patamar desde
setembro de 2019, indicando a necessidade desse tipo
de crédito para pagamentos
de contas e despesas.
A despeito de o endividamento ter atingido todos
os perfis de famílias em São
Paulo, a proporção entre
aquelas com renda abaixo
de 10 salários mínimos foi
de 78%, enquanto entre
aquelas com renda superior
a esta quantidade, a taxa, em
dezembro, ficou em 64,2%.
Para ambas, no entanto,
os patamares são recordes.
Quando se analisa a inadimplência por faixa de renda, a
discrepância é maior: 24,5%
das famílias com menor poder aquisitivo têm dívidas
em atraso, enquanto para
as com renda mais elevada,
a taxa foi de 9,3%. Em de-

zembro de 2020, os percentuais registrados eram de
23% e 9%, respectivamente.
O índice de Intenção
de Consumo das Famílias
(ICF), da Fecomércio-SP,
registrou leve queda de
0,2% em dezembro, atingindo 70,2 pontos. O atual patamar é praticamente
igual ao de dezembro de
2020 (70,4). A oscilação do
ICF próximo aos 70 pontos,
durante 2021, indica que
as variáveis que definem o
consumo não avançaram
como os consumidores
gostariam. A inflação subiu
mais de 10% em um ano,
ao passo que o desemprego
ainda atinge um contingente importante de pessoas na
capital paulista.
Já o Índice de Confiança
do Consumidor (ICC) registrou alta mensal de 2,4%
e registrou 112 pontos. Em
relação a dezembro de 2020,
a pontuação é praticamente
igual: 111,7 pontos. A diferença entre os indicadores
está relacionada ao fato de
o ICC contar com perguntas macro, amplas, sobre a
situação do país em geral,
(no momento e nos próximos anos), enquanto o ICF
se restringe às variáveis que
afetam o dia a dia das famílias, como renda, emprego
e crédito. Desta forma, o
consumidor sempre avalia
que a sua situação é pior
que a média – por isso a
pontuação menor do ICF.

1,4% em janeiro

O

otimismo
dos
comerciantes se
manteve em alta
pela segunda vez consecutiva. O Índice de Confiança
do Empresário do Comércio (Icec) subiu 1,4% em
janeiro e atingiu 121,1 pontos, em uma escala que vai
de zero a 200.
Segundo a Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), que apura o indicador, o resultado é o maior
desde março de 2020,
quando alcançou 128,4
pontos.
Além disso, é melhor do
que o observado no mesmo
mês do ano passado. Em
dezembro, o índice atingiu
105,8 pontos. Na comparação anual, o avanço é de
14,5%. Os números foram
divulgados nesta terça-feira
pela CNC.
A pesquisa mostrou ainda que todos os subíndices principais tiveram alta.
O destaque ficou com as
Intenções de Investimento que, com a variação
mensal positiva de 1,8%,
atingiu 110,6 pontos, o
maior nível desde janeiro
de 2014. Naquele momento, chegou a 114,6 pontos.
Em relação ao mesmo mês
em 2021, o indicador cresceu 16,5%.
Já o item Expectativas
do Empresário do Comércio registrou a maior pontuação, atingindo 152,7
pontos, com a alta de 1,5%
em relação a dezembro do
ano anterior. Na comparação com janeiro do ano
passado, o avanço é de
7,5%.
Outro dado positivo foi
do indicador Condições
Atuais do Empresário do
Comércio, que voltou à
zona de satisfação, após alcançar 100,1 pontos. Conforme a CNC, é o maior
nível desde abril de 2020,
quando chegou a 105,1
pontos. Além disso, teve
o primeiro crescimento
mensal (0,6%), depois de
quatro quedas consecutivas. Na comparação anual,
registrou o maior aumento
(24,4%) entre os subíndices principais.

O presidente da CNC,
José Roberto Tadros, disse
que os resultados da pesquisa refletem o avanço da
vacinação e a consequente
relativa volta à normalidade, apesar da disseminação
da variante Ômicron.
“Mesmo com a propagação da variante Ômicron,
a vacina tem garantido um
impacto menor da Covid-19 na população, com
sintomas mais leves e redução da taxa de mortalidade.
Esse sentimento de segurança vem contribuindo
para que os empresários já
enxerguem uma pequena
melhora nas condições econômicas, no curto prazo”,
observou Tadros.
O otimismo dos empresários se estendeu também
à geração de empregos. A
pesquisa mostrou que nos
itens que analisam as intenções de investimento dos
comerciantes, a maior satisfação se referiu à contratação de funcionários (137,2
pontos).
O indicador foi também
o maior crescimento mensal entre os que compõem
esta categoria (5%). O Icec
apontou ainda que 68,9%
dos empresários demonstraram intenção de aumentar a contratação. Esse movimento, de acordo com a
CNC, sugere que a recuperação do mercado de trabalho deve continuar.
Ainda segundo a CNC,
a percepção de melhora na
economia aparece tanto nas
condições atuais do país,
como nas expectativas para o futuro. O maior incremento relativo ao momento
atual foi na percepção da
economia, com avanço de
2,3%, após quatro meses de
queda. Entre as empresas,
54,7% indicaram que a expectativa é de que a economia melhore ligeiramente
no futuro.
De acordo com a CNC, o
Icec é um indicador antecedente, pesquisado, exclusivamente, entre os tomadores de decisão das empresas
do varejo. A intenção é verificar as tendências das ações
do setor do ponto de vista
do empresário.
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Três perguntas: o mercado de
mineração de criptomoedas em 2022
Por Jorge Priori

C

onversamos com
três especialistas do
mercado de criptoativos sobre as perspectivas
do mercado de mineração
de criptomoedas para 2022.
Se considerarmos as duas
principais criptomoedas do
mercado global, o bitcoin
é bastante criticado pelo
consumo de energia para o
processamento de sua blockchain descentralizada, enquanto a Ethereum deixará
de ser minerável a partir de
junho deste ano, passando de proof of work para
proof of stake.

Paulo Boghosian,
head do TC Cripto
Bitcoin é uma rede com
mais de 100 milhões de usuários estimados, que consome menos de 0,1% do consumo mundial de energia
(140TWh vs 170.000TWh).
É certo que o bitcoin também é uma rede em pleno
crescimento. Então, supondo que a rede cresça 10x,
mais de 1 bilhão de pessoas vão usar a moeda e ela
vai continuar consumindo
menos de 1% do consumo
energético mundial. Uma
quantidade pequena comparada com o ganho que
é para a sociedade ter uma
forma de dinheiro descentralizado, transparente e
neutro.
Mais um detalhe importante: o bitcoin não é rival
do nosso consumo energético enquanto sociedade. Isso porque, enquanto
as sociedades requerem
energia em grandes pólos geográficos (cidades),
o bitcoin é agnóstico em
relação a localidade/geografia. Ou seja, eu posso
montar uma mineradora
de energia em qualquer
canto e o consumo energético da minha mineradora não vai competir necessariamente com o de uma
cidade.
É muito comum também ouvir no mercado
que o bitcoin consome
o equivalente a um país
pequeno em energia. Por
mais que isso impressione,
pode ser explicado. Nos
exemplos, utilizam países
que praticamente não têm
mais indústria e têm uma
população pequena, logo
possuem um gasto energético ínfimo comparado
com os países com parques industriais relevantes.

Mais um ponto que deve
ser destacado é que estimase que aproximadamente
50% da energia consumida
pelo bitcoin é energia limpa
ou renovável, o que proporcionalmente é muito superior ao consumo energético
mundial. Isso porque, para
ser um minerador competitivo na rede, é necessário
obter energia barata; e algumas das fontes de energia
mais baratas são também
limpas, como a solar, hídrica e eólica. Além disso,
existem diversas iniciativas
para incentivar a utilização
de energia limpa na mineração, como o Bitcoin Mining
Council, que representa
aproximadamente 30% do
poder de mineração da moeda.
Falar que o ethereum é
superior ao bitcoin porque
não consome energia é falacioso. O ethereum vai mudar para um outro mecanismo de validação de blocos e
de transações por questões
de escalabilidade, porque
requer um sistema mais
ágil e rápido para validar
blocos, e, para isso, ele vai
ter que sacrificar segurança. O bitcoin não visa ser
o mais rápido nem o mais
ágil. Ele foca em segurança
e descentralização, porque
o único propósito do bitcoin é ser um sistema de
pagamentos e uma reserva
de valor confiável. São duas
coisas diferentes, o bitcoin e
o ethereum não necessariamente competem entre si.
Eles são redes otimizadas
para diferentes propósitos.
Assim, se o ethereum
conseguir fazer a mudança
sem grandes problemas, será um avanço muito importante e irá destravar muito
valor para a sua blockchain,
atraindo mais usuários que
hoje não conseguem participar da rede devido a taxas
proibitivas.
Orlando Telles, diretor de
research da Mercurius Crypto
Eu estendo a expectativa que vou apresentar para além de 2022. Acredito
que teremos um momento
muito bom, apesar das críticas ao alto uso de energia
na mineração. A grande
verdade é que a mineração
de bitcoin é um processo
extremamente
eficiente.
Segundo o Bitcoin Mining
Council, atualmente 57%
da hashrate (velocidade
da mineração) é feita utilizando energias renováveis.

Eco Multi Commodities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Financeiros Agropecuários - CNPJ: 09.009.924/0001-23 - Edital de
Convocação: Ficam os senhores cotistas do Eco Multi Commodities
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
Agropecuários (“Fundo”), convocados para se reunirem em Assembleia
Geral, a realizar-se em primeira convocação no dia 7 de fevereiro de 2022,
às 10:00 horas, ou na ausência de quórum para instalação, em segunda
convocação, no dia 14 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, por meio de
vídeo teleconferência, organizada pela Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., Administradora do Fundo, com sede na
Av. das Américas nº 3.434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, nesta Capital
do Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre: (i) aprovação das
contas e demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos
em agosto de 2020 e 2021; e (ii) autorizar o Administrador, para que em
nome do Fundo, adote todas as medidas necessárias de modo a refletir o
interesse dos quotistas, conforme o que for deliberado. Esta Administradora
informa que todas as informações e elementos materiais necessários para a
análise pelos Quotistas da matéria constante da ordem do dia, estão
disponíveis no endereço eletrônico da Administradora, bem como serão
enviadas por meio de correio eletrônico endereçado para cada Quotista. Rio
de Janeiro, 26 de fevereiro de 2022. OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Administradora do Fundo

Junto a isso, nós temos um
processo contínuo de busca
por fontes renováveis, especialmente pelas empresas
mineradoras. Muito disso
vem da migração da hashrate que saiu da China, um país que tinha predominantemente fontes de energia não
renováveis, para os Estados
Unidos, que estão mudando
a sua matriz energética para
fontes renováveis.
Outro ponto fundamental é a questão da eficiência
energética. A eficiência no
processo de mineração aumentou de forma significativa especialmente por causa da invenção dos ASICs
(Application-Specific Integrated Circuit), máquinas
específicas desenvolvidas
para a mineração de bitcoin. Elas surgiram entre
2015 e 2016 e atualmente
representam quase 100%
da mineração de bitcoin.
Essas máquinas são extremamente especializadas e
eficientes. Estamos falando
de uma eficiência de 700
vezes quando as comparamos às primeiras placas de
mineração. Além disso, a
grande maioria das empresas de mineração de bitcoin
são de capital aberto, possuindo uma estabilidade e
capacidade de financiamento muito grandes. Cerca de
35% da hashrate do bitcoin
é feita por essas empresas.
Para os próximos anos,
a mineração do bitcoin
tende a buscar fontes de
energia mais renováveis.
Por consequência, essas
operações tendem a ficar
mais baratas. Os ASICs
não deverão mais ter tanta evolução, já que eles
são muito otimizados.
Isso reduz os custos dos
mineradores, já que eles
não precisam ficar mudando esses equipamentos sempre.
O somatório desses fatores me faz acreditar bastante
no potencial da mineração.
Muito do que se fala sobre
a ineficiência da mineração
é uma meia verdade. Tratase de um mercado extremamente eficiente com uma
matriz energética muito positiva e uma segurança jurídica elevada por causa das
empresas de capital aberto
deste setor.
Ray Nasser, CEO
da Arthur Mining
Antes de tudo é de extrema importância entender
que o consumo de energia

da indústria de mineração
do bitcoin não compete
com as outras. Como essa
energia precisa ser extremamente barata para que
os mineradores sejam lucrativos, ela é muitas vezes
uma energia de sobra, de
excesso. Os mineradores
vão buscar fontes de energia onde não há demanda
on-grid ou criam suas próprias fontes off-grid. Sendo
assim, os dois mundos não
se chocam e a mineração
de bitcoin consegue criar
empregos e usar fontes de
energia onde outras indústrias não conseguem.
Proof of work é doar
poder de computação para
a rede e ser recompensado
por isso. Naturalmente, os
“doadores” vão doar para a rede onde o incentivo
é maior. Não existe maior
incentivo do que a rede do
bitcoin em termos absolutos, e por essa razão, não
faz sentido outras moedas
ou ativos adotarem o proof
of work uma vez que o incentivo não será maior do
que o incentivo de minerar bitcoin. É aí que entra
o proof of stake – onde
quem tem mais moedas tem
maiores chances de minerar
mais ainda. Trata-se de um
protocolo criador de monopólios, porém a única saída
para outros ativos que não
conseguem competir com
o bitcoin. Por mais que o
mundo esteja mais consciente em termos de uso da
energia, o bottom line, ou
seja, o lucro, ainda importa
e fala mais alto. É por essa
razão que vemos mineradores de bitcoin na bolsa americana, e não de ethereum
ou de protocolos proof of
stake.
Quem conseguir atrelar
lucro com ESG e consciência ambiental de forma
adequada e eficiente terá a
chave para captar recursos
do mercado tradicional.
O mercado de mineração
entrou em 2022 com tudo,
com compras enormes de
hardware e maquinário para
esta função. Empresas que
fizeram IPOs em 2021 estão capitalizadas para investir pesado. O mercado está
crescendo na sua capacidade máxima e continuará a
fazê-lo na medida em que
passa o ano. Nós, da Arthur, com certeza estamos
acelerando a nossa captação para adquirir o máximo
de máquinas, o mais rápido
possível.

COOPROSAU – COOPERATIVA DE TRABALHO
EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ nº 24.542.069/0001-05 – NIRE 33.4.0005489-0
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da COOPROSAU – COOPERATIVA
DE TRABALHO EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE, convoca seus sócios cooperados a reunirem-se em
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA em no dia 07 de
fevereiro 2022, à Rua Adolpho Bravo, 210, Bacaxá, Saquarema
– RJ, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º
e 3º da Lei nº 12.690/12, com 1ª convocação às 15:00 h, com
quorum mínimo de instalação de 2/3 do número de sócios; com
2ª convocação às 16:00 h, com quorum mínimo de instalação
de metade mais um do número dos sócios; com 3ª e última
convocação às 17:00 h, com a presença de 50 (cinquenta)
sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios,
prevalecendo o menor número, para analisarem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: I – Eleição do Conselho de
Administração; II - Mudança de endereço; III – Assuntos Gerais.
Saquarema, 14 de janeiro 2022. Romilce Coelho.

UNIC – COOPERATIVA DE TRABALHO.
CNPJ nº 24.314.814/0001-69 - NIRE nº 33.4.0005476-8
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da UNIC - COOPERATIVA
DE TRABALHO, convoca seus sócios a reunirem-se em
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 10 de fevereiro
de 2022,em sua sede, à Rua Joaquim Gomes de Andrade, 161, B,
Coelho da Rocha, São João de Meriti/RJ, na forma do disposto
no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei nº 12.690/12,
com 1ª convocação às 09:00 h, com quorum mínimo de instalação
de 2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às 10:00 h com
quorum mínimo de instalação de metade mais um do número dos
sócios; com 3ª e última convocação às 11:00 h, com a presença
de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do
total de sócios, prevalecendo o menor número, para analisarem e
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Eleição do Conselho
de administração – biênio 2022 – 2024; II – Assuntos gerais. São
João de Meriti, 24 de janeiro de 2022– Cíntia Monteiro Alves.

MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
CNPJ n.º 09.566.418/0001-35 - NIRE 33.3.0031311-7
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada Em 28/12/2021. 1. Data,
Hora e Local: Realizada no dia 28/12/2021, às 11:00 horas, na sede social
da Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (“Companhia”), localizada
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Avenida Afrânio de
Melo Franco, n.º 290, sala 101 -A, Leblon, CEP 22.430-060. 2. Convocação:
Dispensada, tendo em vista a participação de Acionistas representando a
totalidade do capital social, nos termos do art. 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Presentes acionistas
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Presente, também, os Srs. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim
Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, na qualidade de representantes
da administração. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados pela Sra. Tania
Maria Camilo. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia
para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) homologar a redução do capital social da Companhia, considerado excessivo
em relação ao objeto, no montante total de R$ 105.000.000,00 (cento e
cinco milhões de reais), sem o cancelamento de ações, com a restituição
de valor aos acionistas, na proporção de sua participação no capital social,
no montante de R$ 1,203234900 por ação da Companhia, tendo em vista o
decurso do prazo de 60 (sessenta) dias da publicação da ata da Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2021 e a inexistência
de oposição de credores durante esse período, consoante o art. 174 da Lei
das S.A.; (ii) em decorrência da homologação da Redução do Capital, a
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar a
nova cifra do capital social; e (iii) autorização para que os administradores
da Companhia pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar e
cumprir as deliberações acima, bem como a ratificação dos atos já praticados com esta finalidade. 6. Deliberações: Instalada a assembleia e após o
exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, o acionista
presente, representando 100% das ações com direito de voto, deliberou o
quanto segue: 6.1. Aprovar a lavratura da ata da presente assembleia na
forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas,
e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes
nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 6.2. Aprovar a homologação
da Redução do Capital, tendo em vista o decurso do prazo de 60 (sessenta)
dias da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
28 de outubro de 2021 e a inexistência de oposição de credores durante
esse período, consoante o art. 174 da Lei das S.A. 6.3 Consignar que a ata
da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de outubro de 2021
foi publicada em 29 de outubro de 2021, tendo sido observado o prazo de
oposição de credores previsto no art. 174 da Lei das S.A., que se encerra
nessa data. 6.4. Homologar a deliberação aprovada na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 28.10.2021, de efetiva redução do capital no valor
total de R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais); 6.5. Aprovar, em
decorrência da homologação da redução do capital ora homologada, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar a nova cifra
do capital social, passando o dispositivo a viger com a seguinte nova redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 81.295.142,00 (oitenta
e um milhões e duzentos e noventa e cinco mil e cento e quarenta e
dois reais) dividido em 87.264.756 (oitenta e sete milhões, duzentas e
sessenta e quatro mil, setecentas e cinquenta e seis) ações, todas ordinárias nominativas e sem valor nominal.” 6.6. Aprovar a autorização para
que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários
à efetivação das deliberações acima, bem como a ratificação de todos os
atos já praticados pela administração com esta finalidade. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada.
Foi lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que,
depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 28/12/2021. Mesa: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães - Presidente. Tania Maria Camilo - Secretária. Representantes da
Administração: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor. Acionistas
presentes representando a totalidade das ações de emissão da Companhia:
87.264.756 ações ordinárias nominativas de emissão da Monteiro Aranha
Participações Imobiliárias S.A. Monteiro Aranha S.A. - 87.264.755 ações
ordinárias nominativas. Masa Mineração Ltda. - 1 ação ordinária nominativa.
Monteiro Aranha S.A. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Diretor. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor. Masa
Mineração Ltda. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor.
SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Segunda Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”)
na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures
integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em
série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços
restritos de distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário
S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), convoca os
Debenturistas a se reunirem, para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”),
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme
em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura
da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série
Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário
S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser
realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica
Cisco Webex, em segunda convocação, no dia 07/02/22, às 14h, sendo o
acesso disponibilizado para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos
deste edital, com voto proferido somente através da participação em AGD, a fim
de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Aprovar as estratégias
para resguardo dos interesses dos Debenturistas no âmbito (i) do processo de
Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita
perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ
(“Processo da Supervia”) e (ii) do processo de Recuperação Judicial da
Emissora que tramita com nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 6ª Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“RJ”), assim como
nos demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da
Supervia e da RJ a serem adotadas pelo Agente Fiduciário, em representação
dos Debenturistas, conforme orientação do assessor legal da Emissão,
que será disponibilizada aos investidores mediante solicitação ao Agente
Fiduciário através do e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br
(“Orientações do Assessor Legal”), incluindo mas não se limitando, a
interposição de todos os atos e recursos que forem necessários, para manutenção
e preservação dos interesses dos Debenturistas, bem como as medidas adotadas
até a data de deliberação da AGD pelo Agente Fiduciário no Processo da Supervia
e na RJ, em estrito cumprimento do disposto nos artigos 11, inciso II e 12 da
Resolução nº 17 da CVM, e conforme relatório processual disponibilizado
de forma constante pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado também,
em caso de dúvidas, na AGD; (ii) Aprovar as estratégias para resguardo
dos interesses dos Debenturistas nos autos da Impugnação de Crédito
nº 0246199-59.2021.8.19.0001 em trâmite perante a 6ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“Impugnação de Crédito dos
Debenturistas”), inclusive a manutenção da Impugnação de Crédito dos
Debenturistas ainda que seja estabelecida pelo juízo a prova pericial e, assim
sendo, definição da forma de aporte de recursos para tanto, a serem adotadas
pelo Agente Fiduciário, em representação dos Debenturistas, conforme orientação
do assessor legal da Emissão, incluindo mas não se limitando, a interposição de
todos os atos e recursos que forem necessários, para manutenção e preservação
dos interesses dos Debenturistas, bem como atualização das medidas adotadas
até a data de deliberação da AGD, em estrito cumprimento do disposto nos artigos
11, inciso II e 12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme relatório processual
disponibilizado de forma constante pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado
também, em caso de dúvidas, na AGD; (iii) Aprovar, que o Agente Fiduciário
vote pela não aceitação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela
Emissora nos autos da RJ, em assembleia de credores da RJ (“AGC”), caso a
mesma venha a ocorrer, sem que o Plano de Recuperação Judicial da Emissora a
ser votado na AGC, tenha sido deliberado expressamente em sede de assembleia
geral de Debenturistas da Emissão; (iv) Aprovar a estratégia de excussão das
Garantias Reais, conforme orientação do assessor legal, a ser adotada pelo
Agente Fiduciário no melhor interesse dos Debenturistas; (v) Autorização para
que o Agente Fiduciário e o assessor legal da Emissão, pratiquem todos os atos
necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação de
calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução
de Comissão de Valores Mobiliários, Lei de S.A. e DREI nº 79, a AGD será
realizada por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será
disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio
eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos
de representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima,
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa
física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b)
demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou
documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove
a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de
identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou
assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos
do Debenturista. RJ, 26/01/22. Pentágono S.A. DTVM.
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EUA e Argentina foram os
que mais investiram no Brasil

N

o ano passado, o
mercado transacional brasileiro
registrou um total de 2560
transações e movimentou
R$ 595,5bilhões, de acordo
com o relatório anual do
Transactional Track Record.
Os números representam
um aumento de 51% no
número de transações em
relação ao mesmo período
de 2020. Do total, 51% possuem os valores revelados e
84% das operações já estão
concluídas.
No quarto trimestre,
717 fusões e aquisições
foram registradas, entre
anunciadas e concluídas,
por um valor total de R$
190,1 bilhões, sendo o trimestre mais ativo desde
os últimos oito trimestres,
em relação ao capital mobilizado.
O setor de Tecnologia
permanece o mais ativo do
ano, com um total de 933
transações, representando
um aumento de 67% em
relação ao mesmo período
de 2020. Em segundo lugar
está o setor de Financeiro

e Seguros, com 469 transações. A transação destacada
pelo TTR em 2021, foi a
aquisição da Evoltz Partticipações (empresa de participação em ativos alternativos com presença global)
pela OTPP – Ontario Techers’ Pension Plan, a qual
era detida pelo Seville Fundo de Investimento, fundo
da TPG Capital. O valor da
transação foi de R$ 3,0 bilhões.
Em 2021, as empresas
brasileiras escolheram os
Estados Unidos como seu
principal destino de investimento, com 58 transações e
um total de R$ 10,3bilhões ,
seguido pela Argentina com
17 operações e pelo México
com 16 transações. Os Estados Unidos e a Argentina,
com 244 e 39 transações,
respectivamente, são os países que mais investiram no
Brasil.
As empresas norteamericanas que adquirem
empresas brasileiras registraram um aumento de
93% em comparação com
o mesmo período do ano

passado. Já as aquisições
estrangeiras nos setores
de Tecnologia e Internet
aumentaram em 79%. Em
relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e
Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de
8% em 2021.
Em Private Equity, foram
contabilizadas 124 transações e um total de BRL
53,4bi até 31 de dezembro,
registrando uma diminuição de 10% no número de
operações, em comparação
com o mesmo período de
2020. No âmbito de Venture Capital, foram realizadas 740 rodadas de investimento, movimentando um
capital de BRL 66,0bi, o
que resulta um aumento de
57% no número de transações. No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 285 transações e
um total de R$ 164,9bilhões
em 2021, representando um
crescimento de 21% no número de operações, em relação ao mesmo período do
ano passado.

Padrões mínimos de qualidade
para os serviços públicos digitais

F

oi publicada no Diário Oficial desta
terça-feira a Portaria
SGD/ME nº 548, que estabelece padrões mínimos de
qualidade para os serviços
públicos digitais ofertados
pelos órgãos e entidades do
poder Executivo federal. A
norma também aprimora a
participação dos cidadãos
na avaliação de satisfação
dos usuários, implementando um ranking comparativo
entre os serviços com base
nessa avaliação.
De acordo com a norma,
os serviços digitais devem
observar padrões de qualidade que assegurem canais
de interação e atendimento
com consistência digital e
experiência do usuário simples e intuitiva.
A portaria determina ain-

da a divisão dos padrões
de qualidade dos serviços
digitais em mínimo, intermediário e avançado, e a
apresentação de critérios
para atendimento de cada um desses níveis. Além
disso, pela norma, órgãos e
entidades deverão medir a
qualidade dos seus serviços
por meio de questionário
de autodiagnóstico, a ser
oferecido pela Secretaria de
Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/
ME), e essa autoavaliação
deverá ser periodicamente realizada pelas unidades
gestoras. Os serviços com
pior avaliação dos cidadãos
serão prioritários para realização do autodiagnóstico.
A portaria também estabelece diretrizes para
aprimorar a avaliação dos

FUNDAÇÃO CRISTÃ-ESPÍRITA CULTURAL PAULO DE TARSO
CONVOCAÇÃO – De acordo com os arts. 20 a 22, 41 e seus pará-

grafos do Estatuto ficam convocados os Conselheiros do Conselho
Curador da Fundação, para a Assembléia Geral Extraordinária (AGE)
a se realizar na Rua Ibituruna, nº 53 - Bairro Maracanã – Rio de Janeiro, às 10:00 horas, no dia 12 de fevereiro de 2022, nas modalidades presencial e por vídeo conferência, conforme autorização da 3ª
Promotoria de Justiça de Fundações, do MPRJ, para deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: Apreciação e Votação da Proposta de Reforma Estatutária da Fundação apresentada pela Comissão encarregada, que foi constituída na AGO de 29 de abril de 2017. Rio de Janeiro,
26 de janeiro de 2022. Roberto do Nascimento Vitorino – Presidente.

COOPECLEAN – COOPERATIVA DE TRABALHO E
SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL
CNPJ 25.311.067/0001-78 - NIRE 33.4.0005505-5
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPECLEAN – COOPERATIVA DE TRABALHO E
SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL,
convoca os associados a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, no dia 07 de fevereiro 2022, em sua sede,
à rua Adolpho Bravo, 210, Bacaxá – Saquarema/RJ, na forma
do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei nº
12.690/12, com 1ª convocação às 11:00 h, com quórum mínimo
de instalação de 2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às
12:00 h com quórum mínimo de instalação de metade mais um do
número dos sócios; com 3ª e última convocação às 13:00 h com
a presença de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte
por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para
analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Eleição
do Conselho de Administração; II – Mudança de endereço; III –
Assuntos de interesse da sociedade. Saquarema, 14 de janeiro
2022 – Beatriz Paganni.

serviços digitais pelo cidadão quanto à satisfação e
qualidade percebidas durante sua experiência de
interação com o governo.
Os usuários podem escolher entre uma escala de 1
a 5, considerando critérios
como clareza das informações, adequação da linguagem ao público, facilidade
de uso, qualidade dos canais
de comunicação, custo ou
esforço para a obtenção do
serviço e disponibilidade,
entre outros.
O normativo determina
ainda a data de 1º de agosto
de 2022 para a implementação das adaptações na ferramenta de avaliação, o início
da publicação dos rankings de serviços, bem como
a oferta da plataforma de
autodiagnóstico aos órgãos.

Procura por acessos derruba site do BC

O

grande número
de acessos ao site
do Banco Central, registrado na noites
desta segunda-feira (24), resultou na sobrecarga em um
sistema recém-criado pelo
banco para ajudar as pessoas a identificar se têm algum
dinheiro depositado em seu
nome, sem que tenha conhecimento, o que pode
ocorrer em casos de devolução de cobranças indevidas de tarifas, por exemplo.
Segundo o Banco Central, “o Sistema de Valores a
Receber registrou demanda

acima da esperada, mas já
estamos ajustando a capacidade de atendimento”. Não
há, no entanto, até o momento, qualquer previsão
sobre o restabelecimento
do site. O BC disponibilizou, desde segunda-feira,
um serviço por meio do
qual o cidadão pode consultar se tem valores a receber
de instituições financeiras.
O Registrato fornecia, até
então, consultas apenas sobre dívidas (abertas ou liquidadas), abertura de contas
bancárias (ativas ou inativas)
e remessas de dinheiro ao ex-

terior. De acordo com o BC,
existem cerca de R$ 8 bilhões
parados em bancos e demais
instituições financeiras, esperando serem sacados.
Para reaver os recursos,
o cidadão poderá pedir o
resgate de duas formas. A
primeira será diretamente
via Pix na conta indicada
no Registrato, caso a instituição tenha aderido a um
termo específico com o BC.
Nos demais casos, o beneficiário informará os dados
de contato no sistema, e a
instituição o meio de pagamento ou de transferência.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Dezembro de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 29 dias
do mês de dezembro de 2021, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social
da Smartcoat – Serviços em Revestimentos S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário
Dantas, 1.400, loja 250, parte, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação: O edital de primeira convocação foi
publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), (i) no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro, nas edições dos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2021, nas páginas 05, 02 e 03, respectivamente; e (ii) no jornal
Monitor Mercantil, nas edições dos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2021, nas páginas 04, 05 e 06, respectivamente. 3. Presença:
Estavam presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme lista de presença,
anexa à presente ata nos termos do Anexo I. 4. Mesa: Presidente: Sr. Felipe Demori Claudino; Secretário: Sr. César Folly Máximo
Júnior, eleitos, por maioria de votos, por meio do voto da acionista Priner Serviços Industriais S.A. 5. Protesto: Previamente à
deliberação da ordem do dia, os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas
Barbiero e Carlos Alberto Barbiero, manifestaram-se contrariamente à composição da mesa, apresentando manifestação de voto
e protesto em separado, que foi recebida e lavrada pela mesa, e arquivada na sede da Companhia. 6. Ordem do Dia: Deliberar
sobre (i) a extinção do Conselho de Administração da Companhia e destituição de seus membros; e (ii) a reforma e consolidação
do Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações: Após exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas
presentes deliberaram: 7.1. Aprovar, por maioria de votos, por meio do voto da acionista Priner Serviços Industriais S.A., (a) a
extinção do Conselho de Administração da Companhia, sendo que a alteração do Estatuto Social para implementar a sua extinção
e reformar as regras de governança da Companhia foram deliberadas no item seguinte da ordem do dia; e (b) a destituição dos
atuais membros do Conselho de Administração, quais sejam, os Srs. (i) Roberto Carmelo de Oliveira, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 45.891, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 399.935.82700, com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 350, apto. 1.704, bloco 1, Barra da
Tijuca, CEP 22.775-057, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Igor de Freitas Barbiero, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 48.669.937-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o
nº 335.136.848-86, com endereço na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, na Avenida Itália, nº 1.551, conjunto R7, casa 10,
Jardim das Nações, CEP 12.030-212, como membro do Conselho de Administração; e (iii) Bernardo Miller, brasileiro, casado,
portador da carteira de identidade nº 112713144, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 073.609.657-48, residente
e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Conde Afonso Celso, nº 96, apto. 401, Jardim Botânico,
CEP 22461-060, como membro do Conselho de Administração. 7.1.1. A Companhia outorga aos conselheiros acima referidos a
quitação plena, geral, irrevogável e irretratável em relação ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia, e
agradecendo pelos serviços até então prestados. 7.2. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira,
Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto Barbiero, requereram, conforme artigo 118, § 8º, da Lei das S.A., que o Presidente
da Mesa se abstivesse de computar o voto proferido pela acionista Priner Serviços Industriais S.A. O Presidente da Mesa recusou
o requerimento dos acionistas minoritários e manteve o voto proferido pela acionista Priner Serviços Industriais S.A.
7.3. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto
Barbiero, não aprovaram as referidas matérias e apresentaram manifestação de voto e protesto em separado, que foi recebida e
lavrada pela mesa e arquivada na sede da Companhia. 7.4. Aprovar, por maioria de votos, por meio do voto da acionista Priner
Serviços Industriais S.A., a reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir a extinção do Conselho de Administração, cujos
artigos passam a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei
e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro – Os membros da Diretoria tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos
Termos de Posse nos livros de Atas de Diretoria e permanecerão em seus respectivos cargos até a investidura dos novos
administradores eleitos. Parágrafo Segundo – Os Diretores estão dispensados de prestar caução em garantia do desempenho
de suas funções.” Artigo 8º - A Diretoria da Companhia será composta por até 3 (três) diretores, todos residentes no Brasil,
acionistas ou não, sendo um necessariamente designado Diretor Presidente. Parágrafo Primeiro - O mandato dos Diretores será
de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos
substitutos. Parágrafo Segundo - Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro
próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição. Parágrafo Terceiro - Em seus impedimentos e ausências
temporárias, cada Diretor será substituído pelo Diretor que houver designado, por escrito, o qual acumulará funções.
Parágrafo Quarto - A remuneração global e anual dos membros da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral, em verba
individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Diretoria deliberar sobre a sua distribuição. Artigo 9º - Compete
aos Diretores representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer repartições públicas ou
autoridades federais, estaduais ou municipais, observado o disposto neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - Observado o
disposto nos parágrafos abaixo, a Companhia será representada: (i) por 02 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 01 (um) Diretor em
conjunto com um procurador constituído na forma do Parágrafo Segundo abaixo, ou ainda (iii) por 02 (dois) procuradores em
conjunto, constituídos na forma do Parágrafo Segundo abaixo. Parágrafo Segundo - Os procuradores da Companhia serão
sempre constituídos através dos instrumentos de mandato assinados por 2 (dois) Diretores, nos quais se consignarão
expressamente os poderes outorgados, não podendo ter prazo de vigência superior a 01 (um) ano, com exceção daqueles
outorgados com os poderes da cláusula ad judicia, que poderão vigorar por prazo indeterminado. Artigo 10º - A Diretoria reunirse-á sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem, por convocação de 01 (um) Diretor, com antecedência mínima de
05 (cinco) dias úteis, dispensadas as formalidades de convocação no caso de comparecimento unânime ou quando os Diretores
ausentes enviarem, por escrito, seu voto. Parágrafo Primeiro - Instalar-se-ão as reuniões da Diretoria quando houver a presença
da maioria dos Diretores da Companhia. Parágrafo Segundo - As deliberações da Diretoria constarão das atas lavradas no livro
próprio e serão tomadas por maioria de votos. Parágrafo Terceiro - São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito
quaisquer atos praticados por administradores, procuradores ou empregados da Companhia que sejam estranhos ao objeto social
da Companhia, salvo prévia autorização, por escrito, de todos os acionistas. Parágrafo Quarto - As seguintes matérias deverão
ser objeto de deliberação da Diretoria e estarão sujeitas à aprovação da maioria de seus membros: (i) Contratação de qualquer
pessoa pela Companhia ou a mudança da remuneração de outros benefícios de qualquer que faça com que a remuneração total
(incluindo as bonificações os benefícios indiretos e qualquer outra remuneração ou benefício) de tal pessoa exceda a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por mês, ou a rescisão do contrato de trabalho de qualquer pessoa cuja remuneração (incluindo as bonificações,
os benefícios indiretos e qualquer outra remuneração ou benefício) exceda tal soma; (ii) Estabelecimento de qualquer parceria, joint
venture ou aliança similar com terceiros; (iii) Autorização de constituição de quaisquer gravames sobre qualquer bem, ativo ou
direito da Companhia ou das controladas, cujo valor seja superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (iv) Autorização para
aquisição de qualquer ativo, bem ou grupo de ativos ou bens relacionados, em valor agregado superior a R$ 250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais); (v) Escolha e destituição dos auditores independentes da Companhia e das controladas; (vi) Celebração de
acordo ou transação judicial ou, ainda, propor uma ação judicial envolvendo um valor acima de R$1.000.000,00 (um milhão de
reais); (vii) Contribuições de natureza política ou destinadas a instituições de caridade. Parágrafo Quinto - A aprovação das
seguintes matérias dependerá de voto afirmativo da totalidade dos membros da Diretoria através de reunião, ou seu consentimento
escrito: (i) Qualquer venda ou alienação de bens do ativo da Companhia de valor individual ou agregado superior a R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) em cada exercício social, fora do curso normal dos negócios, exceto aquelas operações
previamente aprovadas no plano de negócios; (ii) Contratação de empréstimos e financiamentos, refinanciamentos ou
renegociação de dívidas da Companhia ou operações similares (incluindo, mas sem limitação, a emissão pela Companhia de
instrumentos de dívida e/ou valores mobiliários), que faça com que o endividamento consolidado da Companhia atinja valor
superior a 2 (duas) vezes o valor do EBITDA apurado nos 12 (doze) meses-calendário completos anteriores à data da reunião do
Conselho cuja ordem do dia incluir a sua aprovação; (iii) Investimentos e despesas de capital (capex) em montante superior a 50%
(cinquenta por cento) do valor do EBITDA apurado nos 12 (doze) meses-calendário completos anteriores à data da reunião da
Diretoria cuja ordem do dia incluir a sua aprovação, exceto aquelas operações previamente aprovadas no plano de negócios; (iv)
Aquisição, cessão ou alienação de participações societárias pela Companhia; ou ainda o drop down de ativos ou a constituição ou
subscrição de capital de subsidiárias; (v) Prestação de garantias a obrigações de terceiros; e (vi) Celebração, alteração ou rescisão
de negócios e/ou operações pela Companhia com partes relacionadas aos Acionistas ou administradores da Companhia.
Parágrafo Sexto - As quantias expressas em reais nesta Seção II serão corrigidas anualmente com base na variação positiva do
IPCA. Artigo 11º - A Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da Companhia, reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04
(quatro) meses subsequentes ao término do exercício social para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais assim exigirem. Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria, observado
ainda o quanto disposto na Lei 6.404/76, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, em primeira convocação, e 5 (cinco) dias, em
segunda convocação. Parágrafo Segundo - Independentemente das formalidades referentes à convocação de Assembleias
Gerais previstas no Parágrafo Primeiro acima, será regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Acionistas.
Parágrafo Terceiro - As Assembleias Gerais serão presididas por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes, ou por
qualquer um dos presentes, sendo secretariadas por pessoa indicada pelo presidente da Assembleia Geral. Parágrafo Quarto As Assembleias Gerais da Companhia, ressalvadas as exceções previstas em lei, somente poderão ser instaladas, em primeira
convocação, com a presença dos Acionistas que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do capital social com
direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo Quinto - Todas e quaisquer resoluções ou deliberações
das Assembleias Gerais dependerão do voto afirmativo de acionistas representando, no mínimo, a maioria de votos dentre os
presentes, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, Estatuto Social e Acordo de Acionistas. Parágrafo Sexto A aprovação dos seguintes atos e deliberações dependerá do voto afirmativo de acionistas que detenham ao menos 85% (oitenta
e cinco por cento) das ações de emissão da Companhia com direito de voto, em assembleia devidamente convocada e instalada:
(i) Alteração do objeto social da Companhia; (ii) Redução de capital se considerado excessivo, mediante restituição de bens aos
acionistas; (iii) Abertura ou fechamento de capital pela Companhia; (iv) Criação de uma nova classe ou espécie de ações (inclusive
ações preferenciais) ou mudanças nas características das ações ou das proporções entre as classes e espécies de ações, bem
como a conversão de quaisquer ações ou outros valores mobiliários em qualquer outra classe ou espécie; (v) Aprovação da
avaliação de bens com que qualquer acionista concorrer para o aumento do capital social da Companhia, sujeito à legislação em
vigor; (vi) Participação da Companhia em Grupo de Sociedade, conforme definido no artigo 265 da Lei das S.A; (vii) Proposta de
extinção, liquidação total ou parcial, dissolução, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, nomeação de
depositário, liquidante ou qualquer administrador em caso de falência ou recuperação; (viii) Qualquer mudança na política de
distribuição de dividendos da Companhia; (ix) Reforma do Estatuto Social da Companhia relativamente às seguintes matérias:
quóruns de deliberação e/ou de aprovação de matérias pela Diretoria ou pela Assembleia Geral ou criação do Conselho de
Administração; (x) Alteração na relação das matérias relacionadas neste Artigo e/ou no disposto no Parágrafo Quinto do Artigo 10º.
(...). Artigo 14º - As transferências de ações da Companhia e quóruns para deliberação das matérias sujeitas à Diretoria e
assembleia geral de acionistas estão sujeitas às limitações e disposições previstas no Acordo de Acionistas e neste Estatuto.” 7.4.1.
Em vista da exclusão do artigo 9º, referente à composição e funcionamento do Conselho de Administração, os artigos seguintes
do Estatuto Social da Companhia foram renumerados. A redação consolidada do Estatuto Social da Companhia compõe o Anexo
II desta ata. 7.5. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero e
Carlos Alberto Barbiero, requereram (i) que o Presidente da Mesa declarasse a matéria prejudicada; e (ii) conforme artigo 118, § 8º,
da Lei das S.A., que o Presidente da Mesa se abstivesse de computar o voto proferido pela acionista Priner Serviços Industriais
S.A. O Presidente da Mesa recusou os requerimentos dos acionistas minoritários e manteve a deliberação sobre a matéria e o voto
proferido pela acionista Priner Serviços Industriais S.A. 7.6. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de
Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto Barbiero, não aprovaram a referida matéria e apresentaram manifestação
de voto e protesto em separado, que foi recebida e lavrada pela mesa, e arquivada na sede da Companhia. 8. Publicações: Nos
termos do artigo 294 da Lei das S.A. e da Portaria nº 12.071 expedida pelo Ministério da Economia, os atos da Companhia serão
publicados através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). 9. Encerramento, Lavratura,
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida,
conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2021. Mesa: Felipe Demori Claudino Presidente. César Folly Máximo Júnior - Secretário. Acionistas: Priner Serviços Industriais S.A.: Felipe Demori Claudino Procurador. César Folly Máximo Júnior - Procurador. Igor Freitas Barbiero - p.p André de Godoy Fernandes. Camila Barbiero de
Siqueira - p.p André de Godoy Fernandes. Inêz Maria de Freitas Barbiero - p.p André de Godoy Fernandes. Carlos Alberto
Barbiero - p.p André de Godoy Fernandes. Jucerja nº 4736279, em 24/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral
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Tesouro Direto atinge vendas de R$ 3,29 bi em dezembro

A

s vendas de títulos
do Tesouro Direto
superaram os resgates em R$ 1,79 bilhão em
dezembro do ano passado.
Segundo dados do Tesouro
Nacional divulgados nesta
terça-feira, as vendas de títulos atingiram R$ 3,29 bilhões, e os resgates totalizaram R$ 1,68 bilhão, sendo
R$ 1,50 bilhão relativos a
recompras.
Os títulos mais procurados pelos investidores
foram os corrigidos pela
taxa básica de juros, a Selic
(Tesouro Selic), que corresponderam a 57,6% do total.
Os títulos vinculados à inflação, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
como o Tesouro IPCA+ e
Tesouro IPCA+ com juros

semestrais, tiveram participação de 32,2% nas vendas,
enquanto os prefixados,
com juros definidos no momento da emissão, foram
10,3%.
Em relação à rentabilidade acumulada, o destaque de dezembro foi para
o título Tesouro Prefixado
com juros semestrais 2031,
com vencimento em 1° de
janeiro de 2031, que registrou variação de 4,74%.
O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$
79,19 bilhões no fim de
dezembro, um aumento de
3,4% em relação ao mês anterior de R$ 76,60 bilhões,
e aumento de 26,3% sobre dezembro de 2020 (R$
62,70 bilhões).
Os títulos remunerados
por índices de preços respon-

dem pelo maior volume no
estoque, alcançando 55,2%.
Na sequência, aparecem os
títulos indexados à taxa Selic,
com participação de 26,4%,
e, por fim, os títulos prefixados, com 18,4%.
Em relação à composição do estoque por prazo, o balanço mostra que
1% dos títulos vencem em
até 1 ano. A maior parte,
64,8%, é composta por
títulos com vencimento
entre 1 e 5 anos. Os títulos com prazo entre 5 e 10
anos, por sua vez, correspondem a 11,2% e aqueles
com vencimento acima de
10 anos, a 23%.
O balanço mostra ainda
que em relação ao número de investidores, em dezembro, 881,02 mil novos
participantes se cadastra-

ram no Tesouro Direto. O
número total de investidores cadastrados ao fim do
mês atingiu 16,29 milhões,
o que representa aumento
de 77,2% nos últimos 12
meses.
O número de investidores ativos chegou a 1,81
milhão, uma variação de
25,7% nos últimos 12 meses. No mês, o acréscimo
foi de 78,76 mil novos investidores ativos.
A utilização do Tesouro
Direto por pequenos investidores pode ser observada
pelo considerável número
de vendas até R$ 5 mil, que
correspondeu, em dezembro, a 588,98 mil operações
de venda de títulos a investidores, o que correspondeu
a 85% das vendas ocorridas
no mês. O valor médio por

operação, neste mês, foi de
R$ 5,59 mil.
Os investidores estão preferindo papéis de médio prazo. As vendas de títulos com
prazo de um a cinco anos representaram 61,1% e aquelas
com prazo de 5 a 10 anos,
29,3% do total. Os papéis
de mais de 10 anos de prazo
chegaram a 9,6% das vendas.
O balanço completo do Tesouro Direto está disponível
na página do Tesouro Nacional na internet.
O Tesouro Direto foi
criado em janeiro de 2002
para popularizar esse tipo
de aplicação e permitir que
pessoas físicas pudessem
adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, pela internet, sem
intermediação de agentes
financeiros. O aplicador só

precisa pagar uma taxa para
a corretora responsável pela
custódia dos títulos.
A venda de títulos é
uma das formas que o governo tem de captar recursos para pagar dívidas e
honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional
se compromete a devolver
o valor com um adicional
que pode variar de acordo
com a Selic, os índices de
inflação, o câmbio ou uma
taxa definida antecipadamente no caso dos papéis
prefixados.
Desde o dia 1º de janeiro, o investidor com recursos no Tesouro Direto
paga menos para manter o
dinheiro aplicado. A taxa de
custódia dos títulos caiu de
0,25% para 0,20% do valor
dos papéis.

Brasil na OCDE mas só no próximo governo CVM alerta para atuação

O

governo brasileiro recebeu nesta terça-feira a
carta-convite do conselho
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
que formaliza o início do
processo de adesão do país ao grupo.O anúncio foi
feito durante declaração à
imprensa, no Palácio do
Planalto, que contou com a
presença do ministro-chefe
da Casa Civil, Ciro Nogueira; do ministro das Relações
Exteriores, Carlos França;
e do ministro da Economia, Paulo Guedes. O início
do processo de adesão foi
aprovado por unanimidade
pelos embaixadores dos 37
países que compõem o grupo.
“O secretário-geral da
OCDE, senhor Mathias
Cormann, já enviou ao presidente da República a cartaconvite que abre as portas,
para o nosso país, do início
das discussões orientadas à
acessão do nosso país como
membro pleno ao grupo
das economias mais avançadas do mundo. A decisão
reflete o compartilhamento,
pelo nosso país, dos valores
fundamentais da OCDE: a
defesa da democracia, das
liberdades, da economia de
mercado, da proteção do
meio ambiente, dos direitos
humanos, sendo prioridade
número um do nosso país
e da organização”, afirmou
Ciro Nogueira.
Não há prazo definido
para a conclusão do processo, mas ele deve demo-

rar pelo menos mais uns
três anos a partir de agora.
Além do Brasil, a OCDE
formalizou o mesmo convite a outros cinco países:
Argentina, Peru, Romênia,
Bulgária e Croácia.
Criada em 1961, e com
sede em Paris, a OCDE é
uma organização internacional formada atualmente por 37 países, incluindo algumas das principais
economias desenvolvidas
do mundo, como Estados
Unidos, Japão e países da
União Europeia. É vista
como um “clube dos ricos”, mas também tem
entre seus membros economias emergentes latinoamericanas, como México,
Chile e Colômbia.
O Brasil manifestou formalmente o interesse em
tornar-se membro pleno da
organização em 2017, durante o governo de Michel
Temer. Desde então, tem
buscado aderir mais rapidamente às normas da organização. Até agora, ao longo
de mais de três décadas, o
Brasil aderiu a 103 dos 251
instrumentos normativos
da OCDE, sendo 37 desses
dispositivos formalizados
ao longo dos últimos três
anos, durante o atual governo.
“A ideia de que nós podemos participar desse fórum que trará, a nós aqui,
aderência às melhores
práticas de governança,
de combate à corrupção,
de melhoria de políticas
públicas e trará muitos
benefícios à economia”,

destacou o chanceler Carlos França. Segundo ele,
o Itamaraty vai criar uma
unidade exclusivamente
dedicada às relações com
a OCDE, com a formação
de novos quadros na área
de diplomacia econômica,
além da formação de uma
comissão de negociadores
para tratar do processo de
adesão de agora em diante.
A próxima etapa do processo, depois da carta-convite, é a preparação de roteiros individuais de avaliação
de cada um dos países candidatos, que devem confirmar sua adesão aos valores,
à visão e às prioridades da
organização, com destaque
para temas como a defesa
a democracia, o estado de
direito e a proteção dos direitos humanos.
Para o ministro Paulo
Guedes, a formalização
do convite é um reconhecimento aos esforços do
país no que ele chamou de
modernização, como as reformas de liberalização econômica em discussão nos
últimos anos.
O que ultrapassar
O histórico da entrada do
Brasil no clube dos países
desenvolvidos, passa por
usa série de questões não
devidamente resolvidas, que
devem ser ultrapassadas.
Por exemplo: diante do que
tem sido visto como um recuo no combate à corrupção no Brasil, a OCDE tomou uma decisão inédita ao
criar um grupo permanente

de monitoramento sobre o
assunto no Brasil.
A organização se mostrou preocupada com o
fim “surpreendente da Lava Jato”, o uso da lei contra
abuso de autoridade e as
dificuldades no compartilhamento de informações
de órgãos financeiros para
investigações. A medida,
jamais adotada contra nenhum país antes, representa uma escalada — com
tons de advertência — nas
posições da OCDE, que
desde 2019 tem divulgado
alertas públicos ao governo e chegou a enviar ao
país uma missão de alto
nível para conversar com
autoridades e tentar reverter ações de desmonte da
capacidade investigativa
contra práticas corruptas, segundo avaliação do
UOL na época.
A renda e a posição socioeconômica têm grande
influência sobre a capacidade de leitura e aprendizado
dos jovens - e essa desigualdade é mais acentuada no
Brasil do que em grande
parte do mundo, segundo
avaliação ,da OCDE em
seu relatório Education at
Glance.
A OCDE usa como base comparativa os resultados de leitura do Pisa
2018, o exame internacional aplicado pela entidade em jovens de 15 anos
nos 38 países-membros
do grupo e em Argentina,
Brasil, China, Índia, Indonésia, Rússia, Arábia Saudita e África do Sul

irregular de 3 corretoras

A

Comissão de Valores
Mobiliários (CVM)
alertou nesta terçafeira ao mercado de capitais
e ao público em geral sobre
a atuação irregular de KOI
Global LLC, Ventura Group
e Orotrader. Segundo a Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários (SMI), foram identificados indícios de que essas empresas se apresentam como
responsáveis no site www.
orotrader.com. e buscavam
captar recursos de investidores residentes no Brasil para
aplicações em valores mobiliários.
“Tal prática era feita por
meio da página na internet e
de perfis em redes sociais”,
disse a CVM. Segundo a autarquia, a KOI Global LLC,
Ventura Group e Orotrader
não detêm autorização para
intermediar valores mobiliários.
Por meio do Ato Declara-

tório CVM 19.513, a autarquia determinou a imediata
suspensão de veiculação
de qualquer oferta pública
de serviços de intermediação de valores mobiliários,
de forma direta ou indireta, pelo fato de as empresas citadas não integrarem
o sistema de distribuição
previsto no art. 15 da Lei
6.385/76. Se não adotarem
a determinação da CVM, os
envolvidos estarão sujeitos
à multa diária no valor de
R$ 1.000,00.
Caso seja investidor ou
receba proposta de investimento por parte de umas
das empresas citadas, entre
em contato com a CVM
por meio do Serviço de
Atendimento ao Cidadão
(SAC),
preferencialmente fornecendo detalhes da
oferta e a identificação das
pessoas envolvidas, a fim de
que seja possível a atuação
da autarquia no caso.

China apurou receita fiscal
maior no ano passado

A

receita fiscal da
China subiu 10,7%
ano a ano, atingindo 20,25 trilhões de yuans
(US$ 3,19 trilhões) em
2021, informou nesta terça-feira (25) Xu Hongcai,
vice-ministro das Finanças.
Em relação ao valor registrado em 2012 (11,73
trilhões de yuans), a receita
fiscal em 2021 quase dobrou, disse Xu em uma coletiva de imprensa.
O governo central coletou cerca de 9,15 trilhões

de yuans em receita, um aumento anual de 10,5%, enquanto os governos locais
arrecadaram 11,1 trilhões
de yuans (+10,9%).
“A recuperação do crescimento econômico e os preços mais altos ao produtor
ajudaram a elevar as receitas
fiscais dos governos central e
locais”, explicou Xu.
Os gastos fiscais do país subiram 0,3% ano a ano,
para 24,63 trilhões de yuans
no ano passado.
Com agência Xinhua

8 Internacional

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

l Monitor Mercantil

Beijing 2022: solidariedade
e cooperação internacional
Todos juntos
por um futuro
compartilhado

Foto de Guo Junfeng, Diário do Povo Online

Olimpíadas
impulsionam
a ecologia

Por Xue Yuan,
repórter do Diário do Povo

“Em pouco mais de um mês, serão inaugurados os Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos de Inverno de Beijing. Oportunizar a mais pessoas o
acesso à participação dos esportes de
gelo e neve é a essência do espírito
olímpico. Vamos render todos os esforços pela realização de uma edição
maravilha dos Jogos Olímpicos para
o mundo. O mundo tem expectativa
com a China e a China está pronta”,
disse o presidente chinês Xi Jiping em
seu discurso de Ano Novo de 2022.
O Beijing 2022, acompanhado pelos desejos e expectativas das pessoas
para o ano novo lunar, começará em
breve. Relembrando os mais de seis
anos de preparação da China para os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de
Inverno de 2022, o país asiático, guiado pela visão de sediar Jogos Olímpicos de Inverno “verdes, inclusivos,
abertos e limpos”, tem realizado esforços contínuos e progresso constante a cada dia, o que torna o país
mais confiante e melhor preparado
durante a arrancada para o evento.
Todos os 12 locais de competição
preenchidos com elementos de tecnologia científica foram concluídos.
Os toques finais e as melhorias nas
instalações não competitivas estão
ganhando ritmo, e as três Vilas Olímpicas para Beijing 2022 estão bem
preparadas. Além disso, a reforma
dos locais para as cerimônias de abertura e encerramento do Beijing 2022
foram concluídas com sucesso.
De 5 de outubro até o final de
dezembro do ano passado, oito das
12 instalações de competição receberam 10 competições internacionais, três semanas de treinamento
e duas provas nacionais de forma
ordenada, com o objetivo de testar todos os fatores dos Jogos. Essas competições e atividades foram
acompanhadas por mais de 2 mil
atletas estrangeiros, equipes oficiais
e outros funcionários.
Acredita-se que a ampla realização
de testes, como a avaliação de fatores
de gerenciamento do circuito fechado para o processo de segurança em
meio à Covid-19 e de acordo com os
padrões de operação em competições
reais, estabelecem uma base sólida
para garantir a hospedagem segura e
tranquila do Beijing 2022, como planejado.
O Comitê Olímpico Internacional
(COI) recebeu feedback “unanimemente positivo” dos atletas na série
de testes de Beijing 2022, de acordo
com o diretor esportivo do COI, Kit
McConnell.
Em 2021, o COI alterou o lema
olímpico pela primeira vez em mais
de um século, acrescentando a palavra “juntos”. O novo lema agora é
“Mais Rápido, Mais Alto, Mais Forte
– Juntos”. A revisão representa uma
mensagem clara enviada pelo Movimento Olímpico ao mundo, harmonizando-se com a ideia de construir
uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.
À medida que a epidemia da Covid-19 se espalha pelo mundo, o espírito olímpico e o poder dos esportes
desempenham papéis únicos e cruciais na resposta conjunta dos países
ao desafio. Pessoas de vários países
estão ansiosas pela abertura dos Jogos de Beijing 2022, que será uma
ocasião em que o valor da paixão e
dos sonhos, da coragem e da força,
bem como do trabalho em equipe e
da solidariedade, serão aplaudidos
por todo o mundo.

Por Zhang Zhifeng,
repórter do Diário do Povo

Estrangeiros diante dos mascotes dos Jogos de Inverno 2022

Por He Yin,
repórter do Diário do Povo

C

omo a melodia do lema dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing
2022, Juntos por um Futuro Compartilhado,
é conhecida por cada vez mais pessoas,
Beijing 2022 está se aproximando. “Estamos totalmente confiantes e capazes
de apresentar ao mundo uma Olimpíada de Inverno fantástica, extraordinária
e excelente”, disse o presidente chinês
Xi Jinping ao inspecionar os preparativos para o evento esportivo no dia 4 de
janeiro, observando que, após anos de
trabalho árduo, os preparativos para os
Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing
2022 estão basicamente concluídos.
As observações de Xi demonstraram
plenamente a confiança da China em
cumprir seu compromisso solene com
a comunidade internacional de entregar
um evento bem-sucedido e manifestaram a aspiração de uma China positiva,
próspera e aberta para abraçar o mundo
e criar um belo futuro junto com o restante do mundo.
Sediar de forma bem-sucedida as
Olimpíadas de 2022 é a deliciosa promessa da China para o mundo. Em 31
de julho de 2015, Beijing, juntamente
com a cidade de Zhangjiakou, na província de Hebei, no norte da China,
venceu a candidatura para sediar os 24º
Jogos Olímpicos de Inverno, também
conhecidos como Jogos Olímpicos de
Inverno de 2022, na 128ª sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI).
Nos últimos mais de seis anos, a China realizou esforços incansáveis para
cumprir seu compromisso solene com
a comunidade internacional. O país tem

promovido as ideias de sediar os Jogos
de forma verde, compartilhada, aberta
e limpa e proporcionar uma Olimpíada
ágil, segura e esplêndida.
O COI sempre fez comentários positivos sobre os preparativos da China
para Beijing 2022 e reconheceu plenamente a contribuição do país asiático
para a causa olímpica internacional.
Em outubro de 2016, Juan Antonio
Samaranch Jr., presidente da Comissão
de Coordenação do COI para os Jogos
Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 e
então vice-presidente do COI, elogiou
o Comitê Organizador de Beijing para
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de
Inverno de 2022 por ter iniciado rapidamente os preparativos e salientou que
os mesmos estavam no bom caminho.
Cheia de confiança na China, a comunidade internacional aguarda ansiosamente a chegada do Beijing 2022,
assim como outras surpresas que Beijing preparou para o mundo. Em 2008,
a China sediou com sucesso os Jogos
Olímpicos de Verão de 2008 em Beijing, o que representou uma resposta
perfeita dada pelo país asiático à terceira das conhecidas três perguntas levantadas pela revista Tianjin Youth em 1908:
“Quando a China poderia enviar um
atleta para participar de uma Olimpíada?”, “Quando a China poderia enviar
uma delegação para os Jogos Olímpicos?” e “Quando a China poderia sediar os Jogos Olímpicos?”
Este ano, os mais de 1,4 bilhão de
chineses vão abraçar o Movimento
Olímpico novamente. Ao entregar uma
Olimpíada “fantástica, extraordinária e
excelente” em 2022, a China promoverá a popularização e o desenvolvimento
dos esportes de gelo e neve e aumentará a compreensão e a amizade entre o

povo chinês e os povos de vários países
ao redor do mundo.
Nos últimos anos, a ferrovia de alta velocidade Beijing-Zhangjiakou que
conecta as três zonas de competição
do Beijing 2022, o primeiro trem de
alta velocidade inteligente do mundo
com velocidade de 350 quilômetros
por hora, foi oficialmente colocada em
operação; o Centro Nacional de Saltos
de Esqui e o Oval Nacional de Patinação de Velocidade, que são apelidados
de “Ruyi de Neve” e “Fita de Gelo”,
respectivamente, foram concluídos; o
Centro Aquático Nacional, conhecido
como “Cubo de Água”, foi transformado em “Cubo de Gelo” para os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de Inverno
de Beijing 2022; e a meta da China de
envolver 300 milhões de pessoas em esportes de inverno em todo o país foi
alcançada antes do previsto.
Em dezembro de 2021, a 76ª sessão
da Assembleia Geral das Nações Unidas
(AGNU) adotou a Resolução da Trégua
Olímpica de Inverno de Beijing, elaborada pela China e pelo COI. A resolução
expressa “a expectativa de que os Jogos
Olímpicos de Inverno de Beijing 2022
sejam uma oportunidade significativa
para aproveitar o poder do esporte para
avançar o mundo, promovendo uma atmosfera de paz, desenvolvimento, resiliência, tolerância e compreensão”.
O apoio da comunidade internacional aos Jogos demonstrou a aspiração
de várias partes de se unir em tempos
de dificuldade, derrotar a pandemia,
salvaguardar a paz e trabalhar juntos
por um futuro compartilhado. Acredita-se que Beijing 2022 será uma ocasião
inesquecível em que o mundo se reunirá no espírito olímpico de paz, solidariedade e amizade.

Os Jogos Olímpicos verdes irão
fomentar a ecologia. No passado,
alguns fazendeiros em Chongli, Hebei, no norte da China, costumavam
pastorear ovelhas, e as encostas eram
corroídas, resultando em degradação
ecológica parcial. Desde 2014, a área
local tem promovido vigorosamente
projetos ecológicos, como esverdeamento de campos de neve e de corredores, delineando 86% do espaço
ecológico, devolvendo terras agrícolas
às florestas e fechando montanhas e
proibições de pastagem.
A gestão verde dos Jogos Olímpicos concentra-se na indústria. Por
um lado, as indústrias líderes estão
se transformando e se atualizando.
Chongli, que já foi a “única mina dominante”, orientou as mineradoras
a se retirarem de maneira ordenada,
deixando mais espaço para criar um
mundo de gelo e neve e mais gente
para participar desse negócio.
Hoje, as indústrias terciárias, como
o turismo de esqui e o ecoturismo,
respondem por 60% do PIB, e mais
de 30 mil pessoas estão envolvidas em
trabalhos relacionados. Por outro lado, a indústria de gelo e neve cresce.
O destaque de realizar os Jogos
Olímpicos verdes está na energia.
Zhangjiakou é rica em recursos eólicos e fotovoltaicos. Até ao final do
ano passado, a capacidade instalada
de energia renovável atingiu 20,03
milhões de KW, que podem fornecer
a maior parte da eletricidade verde
para a energia convencional dos estádios e ginásios. Isso impulsionou o
desenvolvimento de 12 unidades de
geração de energia, localizados em
Guyuan, Zhangbei e outros locais em
Zhangjiakou.
Ao mesmo tempo, a eletricidade
produzida pelo hidrogênio fornecerá
combustível verde para os veículos
urbanos das Olimpíadas de Inverno
e obterá zero emissões de carbono.
Zhangjiakou colocou em produção
7 projetos de energia de hidrogênio
e outros 23 projetos estão em construção, formando uma cadeia industrial completa, incluindo produção
de hidrogênio e fabricação de equipamentos de armazenamento, peças
e componentes centrais de células de
combustível e fabricação de veículos.

Indústria de esportes de neve deve passar de 1 trilhão de yuans
Por Li Yang, Zheng Yi
repórteres do Diário do Povo
Os entusiastas dos esportes de gelo
e neve estão se tornando cada vez mais
numerosos. Tomando a preparação
para os Jogos Olímpicos de Inverno
como uma oportunidade, a indústria
de gelo e neve da China continua a se
desenvolver, fazendo com que as instalações para a prática destes esportes
sejam cada vez melhores.
Outro foco é o turismo. Os retiros
com amigos e familiares em estâncias de
esqui circundantes se tornaram populares. O “Relatório de Desenvolvimento
do Turismo de Gelo e Neve da China
(2021)” demonstra que 55% dos consumidores participantes da pesquisa estão

dispostos a fazer turismo de gelo e neve
de longa distância, e que 82% estão dispostos a fazer de curta distância.
De acordo com o “Relatório de Big
Data do consumo de turismo de neve
e gelo da China (2020)”, na temporada
de neve 2018–2019, o número de turistas na China atingiu 224 milhões, e o
consumo per capita de destinos de gelo
e neve foi de cerca de 5 mil yuans.
O “Relatório de Pesquisa sobre o
Desenvolvimento da Indústria de Gelo
e Neve da China em 2021” indica que de
2015 a 2020, a escala total da indústria
de gelo e neve aumentará de 270 bilhões
para 600 bilhões de yuans. De acordo
com o “Plano de Desenvolvimento de
Esportes de Gelo e Neve (2016-2025)”,
a escala total da indústria deverá atingir
um trilhão de yuans em 2025.

Foto de Aldark, Diário do Povo Online

Alunos do ensino fundamental praticam esqui
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