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Inflação não dá
trégua e prévia
de janeiro fica
em 0,58%

Dívida pública aumenta
R$ 600 bilhões em 1 ano

Fed mantém
taxa de juros
e reafirma fim
de estímulos

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que funciona como uma
prévia da inflação oficial, desacelerou em janeiro para 0,58%, após
registrar alta de 0,78% em dezembro de 2021. No acumulado de
12 meses, o indicador ficou em
10,20%, depois de bater 10,42%
nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2021, o
IPCA-15 foi de 0,78%. Os dados
foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE.
Para Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco Digital Modalmais, o IPCA-15 ficou acima
do esperado; a média do mercado financeiro era de 0,44%.
Ele lembra que, de um modo
geral, “o IPCA segue com uma
composição desfavorável, com
acelerações disseminadas e recuos concentrados. A queda
em transportes observada em
janeiro, por exemplo, não deve
se repetir nos próximos meses,
dada a defasagem da gasolina e
a dinâmica das passagens aéreas.
Por outro lado, as pressões sobre
as medidas subjacentes, tanto de
indústria quanto de serviços e
núcleos, apresentam relevante
persistência”.
Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos,
concorda que o IPCA-15 de janeiro surpreendeu. “Em 12 meses, o
IPCA-15 desacelerou na margem,
de 10,42% para 10,20%, mas isso
não alivia em nada a perspectiva
inflacionária, que segue muito
ruim.”
O economista da Ativa disse
que não era esperada a disseminação da alta em diversos grupos,
como aluguel residencial, artigos
de residência, transportes, vestuários, cuidados pessoais e reajuste
de combo de telefonia, internet e
TV por assinatura.
“A perspectiva inflacionária é
muito ruim tendo em vista que as
pressões altistas tenderão a perdurar pelo menos na próxima divulgação, e os alívios tendem a não
ser consistentes, dada as intempéries climáticas correntes.”
Segundo o IBGE, o resultado
do IPCA-15 foi puxado pela queda de 0,41% no grupo dos transportes, com a redução nos preços
da gasolina (menos 1,78%), das
passagens aéreas (menos 18,21%),
etanol (menos 3,89%) e gás veicular (menos 0,26%).
Por outro lado, os outros oito
grupos componentes do IPCA-15
tiveram alta no primeiro mês do
ano.

Prazo médio caiu de 3,92 para 3,84 anos

O Comitê Federal de Mercado
Aberto do Federal Reserve (Fed)
decidiu manter as taxas de juros
básicas dos Estados Unidos no
nível de 0 a 0,25%. A decisão foi
tomada em apoio às metas de uma
inflação de 2% e nível máximo de
emprego. Para o Fed, a trajetória da
economia continua a depender do
curso da Covid. O Comitê sinalizou um aumento em 0,25 ponto
percentual em breve, o primeiro
aumento desde dezembro de 2018.
Para Andrey Nousi, CFA e fundador da Nousi Finance, o anúncio era esperado. “A expectativa
ainda é de subir juros em março”,
afirmou.
João Beck, economista e sócio
da BRA, vê alguns sinais de desaceleração da atividade econômica
nos EUA. Para Beck, parte pode
ser atribuída a Ômicron, mas já
existe a percepção que parte da
desaceleração pode ser uma maturação natural do ciclo econômico
e que ainda deve piorar com a retirada de estímulos e alta da taxa de
juros do Fed.
O comunicado do Comitê do
Fed atesta que, a partir de fevereiro, “reduzirá suas participações
em títulos do Tesouro a pelo menos US$ 20 bilhões por mês e em
títulos lastreados em hipotecas de
agências a pelo menos US$ 10 bilhões por mês. As compras e detenções de títulos em curso pelo
Federal Reserve continuarão a
promover o bom funcionamento
do mercado e condições financeiras acomodatícias, apoiando assim
o fluxo de crédito para famílias e
empresas.” Página 8

A

Dívida Pública Federal
– que inclui o endividamento interno e externo
do Brasil – fechou 2021 em R$
5,613 trilhões, informou a Secretaria do Tesouro Nacional, do
Ministério da Economia. O valor
representou aumento de 12% em
relação a 2020, quando a dívida
estava em R$ 5 trilhões.
Em relação a novembro, a alta foi de 2,09%. Apesar do alto
volume de emissões em dezembro, a dívida ficou dentro dos
limites estabelecidos pelo Plano
Anual de Financiamento (PAF)
de 2021, que determinava que a
dívida pública poderia fechar o
ano passado entre R$ 5,5 trilhões
e R$ 5,8 trilhões.
“O percentual de vencimentos
para os próximos 12 meses caiu
para 21,02% vindo de 21,31%.
Observou-se, por outro lado, aumento de 23,4% para 23,8% nos
títulos com vencimento acima de
5 anos, alongando marginalmente
nossa dívida”, analisa Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa
Investimentos.
Por outro lado, o prazo médio
de vencimento da dívida foi diminuído, passando de 3,92 anos para 3,84 anos. Por sua vez, o custo
médio da DPF subiu, de 8,62%
ao ano em novembro para 8,91%
em dezembro, afirma Sanchez. A
reserva de liquidez passou de R$

1,097 trilhão para R$ 1,186 trilhão,
“fato que mantém o conforto que
o Tesouro tem para os próximos
meses”.
Em dezembro, os maiores
detentores da dívida pública
eram as instituições financeiras
(29,45%). O estoque desse grupo passou de R$ 1,519 trilhão
para R$ 1,575 trilhão de novembro para dezembro. Em seguida,
estão os fundos de investimento, com uma fatia de 23,97%;
os fundos de Previdência, com
21,74%; os investidores estrangeiros (10,56%); o governo
(4,39%); as seguradoras (3,88%)
e outros (6,01%).
A participação dos estrangeiros

recuperou-se em 2021 e terminou
o último mês do ano no maior nível desde fevereiro de 2020, antes
do início da pandemia. Em março, do ano passado, o Governo
Bolsonaro iniciou um processo
de alta dos juros, o que atraiu os
estrangeiros.
A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi) cresceu
2,22% em dezembro, passando de
R$ 5,233 trilhões para R$ 5,349
trilhões. O estoque da Dívida
Pública Federal Externa (DPFe)
caiu 0,59%, encerrando o ano em
R$ 264,72 bilhões (US$ 47,44 bilhões). O principal motivo foi a
queda de 0,7% do dólar no mês
passado.

Rombo nas contas externas aumentou
para US$ 28 bi no ano passado
Investimento Direto recua US$ 4 bi em dezembro

A

s contas externas tiveram
saldo negativo de US$
5,9 bilhões em dezembro,
informou nesta quarta-feira o Banco Central (BC). No último mês de
2020, o déficit foi de US$ 8,5 bilhões nas transações correntes, que
são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências
de renda com outros países.
Com o resultado, o Brasil fechou 2021 com um déficit de US$
28,1 bilhões em transações correntes, o que representa 1,75%
do Produto Interno Bruto (PIB),
ante US$ 24,5 bilhões (1,69% do
PIB) em 2020.

O BC apurou que o aumento
no déficit, de US$ 3,6 bilhões, se
deu em razão da ampliação de
US$ 12,2 bilhões no déficit de
renda primária, compensado parcialmente por aumentos de US$
3,8 bilhões no superávit comercial
e de US$ 1 bilhão no superávit
da renda secundária e redução de
US$ 3,8 bilhões no déficit em serviços.
Ainda de acordo com o Banco
Central, o Investimento Direto no
País (IDP) registrou uma saída líquida de US$ 3,935 bilhões em dezembro. No mesmo mês de 2020,
houve ingresso líquido de US$ 1,1

bilhão. A estimativa do BC para o
mês era de ingressos líquidos de
US$ 3 bilhões.
O banco disse que a participação no capital, como compra de
novas empresas e reinvestimentos
de lucros, foi negativa em US$ 2,3
bilhões. Enquanto as operações
intercompanhia (como os empréstimos da matriz no exterior
para a filial no Brasil) registraram
saídas líquidas de US$ 1,6 bilhão
no mês. No ano de 2021, o IDP
totalizou ingressos líquidos de
US$ 46,4 bilhões (2,89% do PIB),
ante US$ 37,8 bilhões (2,61% do
PIB) em 2020.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4400
R$ 5,5870
R$ 6,1093
R$ 0,8595
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 reencontro entre a Europa e seu velho fantasma: a guerra
Por Fabio Reis
Vianna

C

om a fatídica notícia de que o Departamento de Estado ordenou a evacuação
de parte de seu pessoal da
embaixada americana em
Kiev, fica aparente um enredo que se desenrola há
cerca de longos 30 anos,
mas que se esconde atrás de
uma neblina de normalidade e hipocrisia.
Como uma repetição farsesca do conflito que foi
travado no território do
Sacro Império Germano –
cristão, entre 1618 e 1648,
tal qual um universo em
expansão, o sistema interestatal contemporâneo se
comporta como a mesma
e velha máquina de acumulação de poder baseada no
confronto permanente para
se manter vivo e alargar-se
cada vez mais.
Neste cenário, e sem não
antes recusar o pedido russo de retirada de suas forças
da Bulgária e da Romênia,

a Otan oficializa o cerco às
bordas da zona de influência direta da Rússia.
A velha Europa, palco
original do sistema de acumulação de poder forjado
nas guerras de todos contra
todos, tragicamente parece
retomar seu papel histórico de caixa de ressonância
global. O cisne negro de
uma tragédia há tempos
anunciada, mas que as elites
globais, e em particular, as
elites europeias, recusam-se
a enxergar.
Com a manifestação
ocorrida em Bruxelas no
domingo (23), em que cidadãos revoltados com as
restrições sanitárias atacaram violentamente as instituições representativas do
projeto de integração europeu, fica claro que a “profilaxia” encontrada para
reagir a uma crise estrutural
que se arrasta há anos vem
tornando-se gradativamente mais disruptiva e fora de
controle.
Ao mesmo tempo em
os Estados nacionais realizam
movimentações

militares cada vez mais
ousadas, as classes médias
europeias – empobrecidas
desde a crise de 2008 – demonstram a cada dia menos paciência.
E tudo isso parece, de fato, ter se tornado mais complexo e profundo com a entrada em cena da pandemia.
Não que a pandemia em si
tenha gerado tal situação,
mas certamente potencializou algo que já estava vivo
e em evolução, mesmo que
de maneira até então lenta e
gradual.
Diante deste quadro, o
grande erro de muitos analistas em relação ao cenário
atual reside na ideia de que
o alargamento da Otan em
direção ao leste – e mesmo
a expansão da UE – teria
sido um equívoco estratégico dos Estados Unidos e,
portanto, se eles pudessem
voltar no tempo, evitariam
tal expansão.
Pelo contrário, quando
os Estados Unidos revelam
que reforçarão as tropas da
Otan na Europa Oriental e
nos países bálticos, como

anunciado no último dia 23
de janeiro, demonstram claramente a intenção de escalar ainda mais a crise com a
Rússia.
Como um verdadeiro
Cavalo de Troia dentro da
Europa, essa expansão,
portanto, serviu apenas como instrumento de desestabilização da própria Europa
e seu projeto de integração
política e econômica.
Tal cenário se enquadra
no contexto maior da instabilidade global contemporânea que teria suas raízes fundadas no abandono
por parte dos Estados
Unidos de sua liderança
ética forjada na chamada
ordem liberal do pós Segunda Guerra.
De 1991 – com o colapso da URSS e a ascensão do
hegemon unipolar – para
cá, e em especial, a partir de
2001, os Estados Unidos se
assumem como um império
militar sem nenhum compromisso ético com a estabilidade global, tampouco
com seus velhos aliados europeus.

A ascensão chinesa e o
ressurgimento da Rússia
agravam o quadro e aprofundam ainda mais a postura beligerante e imperial dos Estados Unidos.
Tanto é assim, que poderíamos delimitar o biênio
2015–2016 como chave
para a compreensão da
atual conjuntura.
A entrada vitoriosa da
Rússia na guerra da Síria
provavelmente gerou uma
espécie de curto circuito em
todo o sistema do establishment americano, incluso
o complexo industrial militar, que teria precipitado
a assunção de um modus
operandi menos sutil e, portanto, mais espalhafatoso e
muito bem personificado
da errática figura do Sr. Donald Trump.
Sendo assim, eventos como a tentativa de golpe militar na Turquia, o Brexit e o
golpe parlamentar no Brasil, todos ocorridos no ano
de 2016, fariam parte de um
mesmo enredo comum: a
nova estratégia de segurança dos Estados Unidos.

Tendo como enfoque
central a divisão da Europa (Brexit), ou o enquadramento geopolítico de Brasil (Golpe contra Dilma) e
Turquia (Tentativa de golpe
contra Erdogan), a nova
estratégia de segurança dos
Estados Unidos dialoga
perfeitamente com o rasgar da fantasia de um líder
global que abdica de sua liderança ética de hegemonia
e governança internacional
em nome de um projeto de
poder imperial que não vê
aliados, mas inimigos e vassalos.
No mundo que caminha
para uma espécie de nova
bipolaridade, forjada em civilizações novas (Ocidente),
e ancestrais (Oriente), a Europa perece perdida e sem
rumo, quase esmagada em
meio ao novo sistema internacional que se descortina.
Que a nova “Paz de Westfália” global não ocorra
através de uma Europa arrasada por mais uma guerra.

foram excluídas do acesso
à educação e do mercado
de trabalho. Com a chegada
da pandemia um retrocesso
foi observado nos dados de
oportunidades para mulheres. A pesquisa “Sem Parar:
o trabalho e a vida das mulheres na pandemia”, realizada pelas organizações
Gênero e Número e SOF
Sempre Viva Organização
Feminista no ano de 2020,
entrevistou mais de 2.600
mulheres e revelou dados
que respondem a falta de
representatividade feminina
na retomada.
As mulheres sempre foram as principais responsáveis pela casa e os cuidados
com a família. Após o início
da quarentena, mais de 50%
das entrevistadas da pesquisa responderam que passaram a cuidar de alguém na
pandemia e 72% delas afirmaram que a necessidade
de monitoramento e companhia aumentou. Das que
conseguiram manter seus
empregos, mesmo estando
em casa, 41% afirmaram
que precisaram trabalhar

mais. Outro dado importante, é que 40% das mulheres
afirmaram que a pandemia
e a situação de isolamento
social colocaram a sustentação da casa em risco.
Como costumo dizer:
“A luta pela equidade de
gênero é um dever de todos.” Nós precisamos dos
homens junto com a gente
nessa luta. Essa luta precisa
de patrocinadores de ambos os sexos. Quem serão
os patrocinadores que vão
ajudar as mulheres a sair de
casa novamente? Além das
oportunidades de trabalho,
as mulheres precisam ser
olhadas e questionadas sobre como se sentem e o que
precisam, para assim poder
voltar a sonhar com uma
carreira. A saúde mental é
fundamental para que elas
possam voltar a enfrentar
os desafios das suas rotinas
profissionais.

Fabio Reis Vianna é escritor e
analista geopolítico.

Onde estão as mulheres na retomada?
Por Monica
Schimenes

Q

uando a pauta da
equidade de gênero
está no seu roteiro, é muito comum discutir
sobre o assunto com outros colaboradores e assim
pensar alternativas de como
lidar com essa situação, de
preferência transformá-la.
Mas, há dias em que nos
deparamos com momentos
simbólicos que nos fazem
refletir sobre as lutas de gênero com mais intensidade.
Mesmo reconhecendo diversas conquistas das mulheres ao longo dos anos,
percebemos que ainda temos muito a caminhar para
alcançar o nosso devido lugar no mercado corporativo: ao lado dos homens, em
posição de igualdade.
Foi retornando de uma
reunião de negócios em
Curitiba (PR), que me deparei com uma dessas situações que mexe tanto com
o subconsciente, que nos
faz ter a certeza de que devemos permanecer lutando

e disseminando essa discussão no mundo em busca de
transformação.
No ônibus que faz o
transporte para a ponte aérea, após acompanhar um
evento e estreitar o contato
com um dos novos clientes da agência em que sou
CEO, tive meus primeiros
momentos de descanso.
Relaxei e me concentrei no
que estava ao meu redor.
Comecei a observar as pessoas que estavam ali. Naquele momento, chamei o
produtor que estava comigo
e questionei: “Você percebeu?”, então ele me olhou
e respondeu “a quantidade
de homens que há ao nosso
redor?”. Triste e inconformada, porém ciente da luta
que temos que continuar
traçando daqui para frente,
disse “sim”.
Daquele momento até
chegar em casa fui refletindo sobre a questão: onde
estão as mulheres na retomada? O mundo retornou,
os aeroportos estão cheios,
os voos lotados, as reuniões e ações do mercado

Monitor
Mercantil

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444
Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

corporativo estão acontecendo, mas e as mulheres?
Elas conseguiram retomar
após a pandemia? Em um
voo lotado das 19h30 para São Paulo, com público
masculino em peso, exceto
por uma ou outra mulher
que como eu não se viam
representadas pelo público
geral, eu fui me fazendo
diversas perguntas e tentando encontrar formas de
respondê-las.
Com toda a certeza, a
pandemia e o confinamento social afetaram a saúde
mental dos brasileiros. Um
estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria da USP,
no primeiro semestre do
ano passado, já apontava
para um problema que poderia se agravar: um número
grande de pessoas apresentou sintomas de depressão,
ansiedade e estresse na quarentena. As mulheres representam 40,5% dessas pessoas com depressão e mais de
30% na categoria de estresse e ansiedade. Os achados
da pesquisa revelam que a
exigência do perfil multita-

refa foi um dos agravantes
dos sintomas apresentados,
além disso, revelou que mulheres que moram sozinhas
e não tem filhos também
sentiram os impactos na
saúde mental.
As desigualdades estão
presentes em diversos mercados, inclusive no mundo do trabalho, há muita
reconstrução histórica até
que possamos afirmar que
revertemos a triste realidade
que vivemos: as desigualdades no país têm gênero, cor
e, até mesmo, idade. Uma
Pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), feita com base
em dados do Pnad Contínua entre 2020 e 2021,
mostrou que mulheres, negros e pessoas jovens foram
as mais afetadas com a pandemia.
Conhecendo a realidade e mentalidade do imaginário do país, além de
compreender o contexto
da construção histórica
patriarcal do Brasil e do
mundo, sabemos que por
muito tempo as mulheres
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Oito em 10 brasileiros fizeram
cortes no orçamento em 2021
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É urgente a revogação da PPI

P

ara a Fenafisco, a PEC dos Combustíveis, proposta
pelo Governo Federal, é uma ação meramente
eleitoreira, sem objetivo real de solucionar o elevado
preço dos combustíveis no país e que provoca expressiva
redução na arrecadação do ICMS, imposto que responde
por 90% das receitas próprias dos estados.
“Os debates e dados apresentados no último ano comprovam a ineficácia da Política de Paridade Internacional
(PPI) da Petrobras, que tem contribuído para o aumento
da inflação e onerado de forma desproporcional o bolso
dos consumidores. É urgente a revogação da PPI, como
também é urgente a tributação dos lucros e dividendos
dos acionistas da Petrobras”, defende a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital.

Ambiente desafiador
A economista-chefe da consultoria Rosenberg Associados, Thaís Zara, projeta um PIB de 0,7% neste ano. Ela
avalia que as eleições, aumento da taxa de juros, política
fiscal menos expansionista e o fim do auxílio emergencial
contribuem para este cenário de crescimento menor.
“Ainda vamos conviver com efeitos de segunda ordem por algum tempo. Temos falta de insumo, há uma
disrupção grande na cadeia produtiva, temos a questão
inflacionária, que leva à reação dos bancos centrais. É um
ambiente mais desafiador”, diz. Para Thaís Zara, 2023 tem
espaço para crescimento, mas isso depende da política
econômica e agenda de reformas, principalmente tributária, que será adotada.

Saúde mais cara
O setor de saúde teme que seja mantida, na Reforma
Tributária, a proposta de criação de imposto de circulação
de bens e serviços, com alíquota de 12%, para substituir
o PIS e o Cofins. O presidente da Federação Brasileira de
Hospitais, Adelvânio Francisco Morato, explica que investimentos têm sido adiados devido a essa incerteza. Isso
porque estudos projetam que essa alíquota deve provocar
um aumento de 67% na carga tributária da saúde. Entre
os efeitos previstos estão o aumento de 22% nos preços
dos planos de saúde, fechamento de unidades e maior
concentração do setor.

Diversidade
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ,
presidida por Claudio Castro, lançará dia 8, às 19h30, o
“Diálogos da Diversidade”. O projeto – uma série de lives
mensais, via Instagram @embaixadoresdorio – é coordenado por Christovam Chevalier, vice-presidente da Diversidade, apresentado por Viviane Fernandes e produzido
por Bayard Boiteux. O apoio é da Sérgio Castro Imóveis.
A abertura contará com a Dra. Márcia Rachid, mestre em
Doenças Infecciosas e Parasitárias (UFRJ) e cofundadora do
Grupo Pela VIDDA RJ. Há mais de 30 anos, é especialista
em HIV e falará com mais clareza sobre a doença: definições,
formas de contágios, prevenção e tratamentos.

Rápidas
O Itaú Unibanco está com 100 vagas abertas para
gerente de relacionamento Uniclass em São Paulo e dará
prioridade a pessoas pretas e pardas. Inscrições em 99jobs.
com/itau-unibanco/jobs/208760 *** A Americanas S/A
está com inscrições abertas para o Programa Summer Job
Internacional 2022, oportunidade para estudantes universitários brasileiros que cursam graduação no exterior.
Inscrições: summerinternacional.gupy.io

D

e acordo com a
Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e
o SPC Brasil, em parceria
com a Offer Wise Pesquisas, 51% dos brasileiros
acreditam que as condições
da economia em 2021 pioraram em relação a 2020. A
pesquisa aponta ainda que
quatro em cada 10 brasileiros avaliam que a própria
condição financeira piorou
em 2021 (43%), enquanto 31% acreditam que não
melhorou nem piorou, e
para 23% houve melhora.
Em 2019 – período prépandemia -, 26% avaliaram
que havia piorado e 30%,
melhorado.
Entre aqueles que acreditam que houve piora da situação financeira em 2021,
60% consideram que seu
salário/rendimento não aumentou na mesma proporção dos preços dos produtos/serviços, 44% tiveram
redução da renda familiar e
35% ficaram desempregados ou tiveram alguém da
família que perdeu o emprego.
O cenário mostra um
aperto financeiro das famílias brasileiras: 40% dos
entrevistados tiveram que
renunciar a produtos ou
serviços que compravam,
enquanto 32% tiveram que
fazer uso de alguma reserva
de dinheiro que possuem. Já
31% ficaram muitos meses
com as contas no vermelho
(em 2019, antes da pandemia, eram 24%) e 25% fica-

Saúde: um
dos principais
alvos de
hackers

A

área de saúde foi
a terceira mais
atacada por ransomware no Brasil, em
2021, com 13% dos casos,
ficando atrás do governo
e da indústria, ambos com
17,4% dos ataques. Esta é uma das conclusões
apresentadas no Relatório
Anual da Apura Cyber Intelligence.
Apesar de a saúde continuar como alvo prioritário
de ataques, houve diminuição em comparação com
2020, quando muitos criminosos utilizaram a pandemia para aplicar golpes,
como os focados no auxílio financeiro emergencial
distribuído pelo governo,
por exemplo. Em 2021, os
ataques do tipo utilizaram
informações falsas sobre a
vacinação como isca, principalmente.
Para 2022, a tendência é
que os ransomwares continuem sendo a maior ameaça cibernética no Brasil e
no mundo, segundo o relatório.

ram desempregados.
A respeito das consequências da Covid-19, sete em
cada 10 entrevistados afirmaram que a vida financeira
familiar sofreu impacto da
pandemia (77%), enquanto
22% garantem que não.
O cenário de aperto financeiro se confirma uma
vez que 83% tiveram que
fazer cortes ou ajustes no
orçamento em 2021, sendo
que 59% tiveram que redirecionar o dinheiro para pagamento de contas do dia a
dia, 35% para pagar contas
em atraso e 25% para economizar e guardar dinheiro.
Entre aqueles que realizaram cortes no orçamento,
55% reduziram as refeições
fora de casa/delivery, 48%
os itens supérfluos de supermercado e 44% cortaram a compra de vestuários,
calçados e acessórios.
A pesquisa aponta ainda
que os planos e projetos
pessoais também foram
impactados pelo cenário
de crise. De acordo com
o levantamento, 92% dos
consumidores deixaram de
realizar algum projeto que
tinham para 2021, principalmente juntar uma reserva
de dinheiro (29%), comprar
ou reformar a casa (25%),
fazer uma grande viagem
(25%), pagar dívidas em
atraso (20%) e comprar um
carro/moto (18%).
Entre os motivos que
impediram a realização dos
planos, 57% justificaram
que foi porque os preços
das coisas estavam muito

altos, 48% devido ao pouco dinheiro que dispunham
e que mal permitia pagar as
contas e 29% ficaram inseguros em gastar dinheiro.
De acordo com o levantamento, 55% dos consumidores estão insatisfeitos em algum grau com o
padrão de vida atual. Por
outro lado, 40% estão satisfeitos, sendo que 35% se dizem satisfeitos e 5% muito
satisfeitos. Além disso, 46%
alegam ter havido piora do
padrão de vida em comparação ao período pré-pandemia. Por outro lado, 25%
afirmam ter havido algum
grau de melhora, e 26% dizem que está igual. Com relação aos meios de sustento
atuais, 34% exercem trabalho autônomo, 22% trabalham com carteira assinada
e 22% fazem trabalhos temporários ou “bicos”.
Trabalho extra
Para manter ou aumentar seu padrão de vida, 40%
precisaram realizar trabalhos extras; 29% utilizaram
o cartão de crédito; e para
17%, mais pessoas da família tiveram que trabalhar.
Entre aqueles que afirmaram ter sido necessário realizar “bicos” para manter
ou aumentar o padrão de
vida, 19% afirmam estar
trabalhando como diarista
ou lavando roupa, 19% realizando serviços gerais de
manutenção e 17% revendendo produtos.
No ano passado, a po-

pulação que vive na Região
Metropolitana de São Paulo
(RMSP) enfrentou a maior
elevação do custo de vida
desde 2015. As famílias com
menor poder aquisitivo foram as mais afetadas pelo
aumento. Os dados são da
pesquisa Custo de Vida por
Classe Social (CVCS), realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São
Paulo (Fecomércio-SP).
De acordo com o estudo, o CVCS terminou
2021 com variação de
10,02%. Em 2015, o valor
acumulado era de 11,56%.
Na classe E, a alta foi de
11,38%, enquanto para a
classe A, inferior aos 10%
(9,09%).
A disparada do preço do
petróleo no mercado internacional impactou fortemente os combustíveis
e seus derivados, contribuindo para que o grupo
de transportes registrasse aumento, em 2021, de
20,61%. O etanol subiu
63,70%; a gasolina, 42,80%;
e o óleo diesel, 41,43%.
Outros itens também pressionaram o grupo, como
pneus (31,31%) e automóveis novos (15,77%) e usados (16,01%). Além destes,
ao considerar os serviços,
destacou-se a passagem aérea, com alta de 20,21%. O
petróleo também influenciou os preços da habitação,
com aumentos de 38,05%,
no preço médio do gás de
botijão, e de 23,26%, do encanado.

STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 11.938.558/0001-39 / NIRE 33.3.0029538-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2022. Ata lavrada na
forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e alterações
posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 17 do mês de janeiro do
ano de 2022, às 09 horas, na sede social da State Grid Brazil Holding S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida
Presidente Vargas, nº 955, 15º andar, sala 1.501 (parte), CEP 20071-004, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. 2. PRESENÇA: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da
Companhia, como se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. CONVOCAÇÃO:
Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença de todas as Acionistas, na forma do disposto no
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada. 4. MESA: Presidente: Lyu Shirong;
Secretário: Zhongjiao Chang. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) os termos e condições
do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos, da Silvânia Transmissora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”, “Emissão”, “Debêntures”
e “Emissora”, respectivamente); (ii) a outorga, pela Companhia, da Fiança (conforme definido abaixo) em garantia de
todas as obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão;
(iii) a assunção das obrigações a serem previstas na Escritura de Emissão, de acordo com os termos da Escritura de
Emissão; (iv) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no
âmbito da Emissão; e (v) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores para praticar e assinar
todos e quaisquer documentos necessários a realização dos itens (i) a (iv) acima. 6. DELIBERAÇÕES: Após a
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes
deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 6.1. Aprovar os termos e condições da Escritura de Emissão.
As Debêntures terão as seguintes principais características: (a) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será
de R$235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (b)
Data da Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures é 25 de janeiro de 2022
(“Data de Emissão”); (c) Atualização Monetária: As Debêntures não serão atualizadas monetariamente; (d) Juros
Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a
100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um
dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua
página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa de 1,40% (um
inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis (“Spread” e, em conjunto com a Taxa DI, “Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos no Período de Capitalização das Debêntures (conforme definido na
Escritura de Emissão). Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados de forma exponencial e
cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures,
conforme o caso, desde a Data da Primeira Integralização ou desde a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios, de acordo
com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (e) Amortização do Valor Nominal Unitário: Ressalvadas as
hipóteses de liquidação antecipada em razão de aquisição facultativa, do resgate antecipado total das Debêntures
decorrente de oferta de resgate antecipado, de resgate antecipado facultativo total e/ou do vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário
das Debêntures será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento (“Data de Amortização das
Debêntures”); (f) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de (i) aquisição facultativa, com o
consequente cancelamento da totalidade das Debêntures; (ii) resgate antecipado facultativo total com o consequente
cancelamento da totalidade das Debêntures; (iii) oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures com o
consequente cancelamento das Debêntures; e (iv) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, ocasiões em que a Emissora obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal
Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios e eventuais encargos devidos, e em observância à regulamentação
aplicável, as Debêntures terão prazo de 3 (três) anos, vencendo-se, portanto, em 25 de janeiro de 2025 (“Data de
Vencimento das Debêntures”); (g) Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos,
desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante
devido calculados pro rata temporis; e (ii) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2%
(dois por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”). 6.2. Aprovar a outorga, pela Companhia,
de garantia fidejussória, na forma de fiança, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em
garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de todas as obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias a
serem assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão, tais como Valor Total da Emissão, na sua data
de emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, inclusive honorários
do Agente Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou
Debenturistas na constituição, formalização, execução e/ou excussão das garantias das Debêntures previstas na
Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”) e a renúncia aos benefícios de ordem previstos nos artigos 366, 821,
827, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(“Fiança”). A Fiança permanecerá em vigor até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas. 6.3. Autorizar a
Companhia a assumir as obrigações a serem previstas na Escritura de Emissão, de acordo com os termos da
Escritura de Emissão. 6.4. Ratificar, nesta data, todos e quaisquer atos até então adotados e todos e quaisquer
documentos até então assinados pelos diretores da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a implementação
da Emissão. 6.5. Autorizar a Diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores à (a) negociar os termos e condições
das Debêntures e da Fiança, observados os limites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar todos e quaisquer atos
necessários e/ou convenientes à implementação e formalização das deliberações tomadas nesta assembleia,
incluindo mas não se limitando à celebração da Escritura de Emissão, sem prejuízo de outros eventuais aditamentos
e todos os demais instrumentos que se façam necessários à Emissão e/ou à outorga da Fiança. 7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022. Lyu Shirong Presidente
- Zhongjiao Chang - Secretário. Acionistas: INTERNATIONAL GRID HOLDINGS LIMITED - Xi Zongyue; Changwei
Chen. TOP VIEW GRID INVESTIMENT LIMITED - Xi Zongyue; Changwei Chen. Certidão: Jucerja reg. sob o nº
4738054 em 25/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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Leilão de diamante
que veio do céu

U

m diamante negro de 555,55 quilates, que é de
“fora desse mundo”, foi revelado pela casa de leilão
Sotheby’s de Dubai A notícia está nos principais jornais
do mundo e no Brasil publicada pela CNN. Enigma. É
o maior diamante negro lapidado do mundo e terá sido
formado pelo impacto de um meteorito há mais de 2,6
mil milhões de anos.
Foi colocado em exibição pública pela primeira vez
em Dubai, antes de ser leiloado a um preço que se espera alcançar os € 6 milhões. Depois de ser exibido em
Dubai, o Enigma viajará para Los Angeles e Londres,
para ser leiloado online por sete dias a partir de 3 de
fevereiro.
Diamantes negros facetados já foram vendidos no
passado por preços que ultrapassavam as £ 10.000 (R$
74.500) por quilate, disse a Sotheby’s à CNN. O diamante
estará disponível para lances online entre os dias 3 e 9 de
fevereiro, e a casa de leilões afirmou que aceitará criptomoedas como forma de pagamento.

Destaque para
apartamento em Botafogo
Leonardo (schulmannleiloes.com.br/leilao) está
destacando o leilão do apartamento de número 602 do
edifício denominado Desembargador Macedo Soares,
situado à Praia de Botafogo, 472. Posicionamento de
frente, tem piso do tipo laminado de madeira. Consta
de: sala, três quartos, cozinha e banheiro ambos azulejados, dependência de empregada e área de serviços
com tanque. O prédio dispõe de: bicicletário, interfone
e câmeras internas de segurança. Escadas de acesso em
marmorite e corredores de circulação em concreto com
revestimento em caco de mármore e marmorite. É servido por três elevadores modernizados com capacidade
para cinco passageiros cada, sendo dois de uso social e
um de serviço. Avaliação: R$ 700 mil. Leilão em andamento.

Leilão do Tribanco
com valores reduzidos
O Tribanco e a Mega Leilões realizam um leilão de
imóveis no dia 4 de fevereiro, a partir das 15h, horário de
Brasília. São 13 itens disponíveis, entre eles, casas, apartamentos, terrenos e galpões comerciais. O evento será
conduzido pelo Sr. Fernando Cerello, no site oficial da
leiloeira.
O Tribanco pede um sinal de 30% nos pagamentos
dos lances e divide o restante em até 60 parcelas mensais
e consecutivas com juros de 1% ao mês, vide edital. Para
saber mais sobre o leilão do Tribanco, confira a página do
leilão no site oficial da Mega Leilões (megaleiloes.com.br/
ML20627)

Promoção de loja
em Copacabana
Ana Lucia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/analucialeiloeira.com.br) promove leilão da loja 38 do segundo
pavimento no prédio na Siqueira Campos, 143, em
Copacabana. Tem posição de frente para o corredor
interno do Shopping Cidade de Copacabana. Imóvel
com vitrine de blindex, piso de madeira, paredes revestidas com tinta acrílica, banheiro com paredes em
cerâmica antiga e piso em também em cerâmica, copa
separada por paredes provisórias, com piso de madeira.. Prédio misto (comercial e residencial) construção
de concreto armado e alvenaria de tijolos, fachada
revestida de tinta acrílica; lojas no 1º Pavimento e 2º
Pavimento, contando com segurança, serviço de correspondência e manutenção. Avaliação: R$ 700.000,00.
Leilão aberto.

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 l Monitor Mercantil

Ano começa com gasolina mais cara no Sudeste

O

mais recente levantamento da Ticket
Log mostrou que a
gasolina vendida nos postos
de abastecimento do Sudeste apresentou o maior preço
médio dentre as demais regiões do país, no início de
2022. O combustível foi co-

mercializado a R$ 6,897 por
litro nos primeiros dias de
janeiro e registrou um recuo
de 0,75% em relação ao fechamento de dezembro, de
acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL).
Nos postos fluminenses, a gasolina figurou com

SILVÂNIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 41.554.993/0001-20 / NIRE 333.0033758-0
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/01/2022. Ata
lavrada em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do art. 130, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (“Lei das
Sociedades por Ações”). 1. DATA, HORARIO E LOCAL: Realizada em 17 de
janeiro de 2022, às 11h (onze horas), na sede social da Silvânia Transmissora
de Energia S.A. (“Companhia”), na Avenida Presidente Vargas, n° 955, 11º
andar, sala 1101 (parte), Centro, CEP 20.071-004, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. PRESENÇA: Presente a única acionista
titular da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de
emissão da Companhia, representativas do capital social da Companhia,
conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” da
Companhia. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, tendo em
vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da
Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº
6.404/76 e alterações. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Lyu
Shirong e secretariados pelo Sr. Zhongjiao Chang. 5. ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre (i) a realização e ratificação, pela Companhia, da 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para
distribuição pública, com esforções restritos, no valor de R$235.000.000,00
(duzentos e trinta e cinco milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente) as quais serão objeto de distribuição pública com esforços
restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Oferta Restrita”), da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis; (ii) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou
aos seus procuradores para: (a) negociar os demais termos e condições das
Debêntures, observados os limites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar
todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos necessários
à implementação e formalização das deliberações tomadas nesta assembleia,
incluindo, mas não se limitando a, a celebração de todos os documentos
necessários à efetivação da Oferta Restrita e da Emissão, inclusive o
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos, da Silvânia Transmissora de Energia S.A.” (“Escritura
de Emissão”), o Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo) e dos
demais contratos, declarações, requerimentos, formulários e outros tipos de
instrumentos necessários e/ou convenientes para a realização da Emissão e/
ou da Oferta Restrita, sem prejuízo de outros eventuais aditamentos e todos
os demais instrumentos que se façam necessários à Emissão e/ou à Oferta
Restrita, bem como para contratar os prestadores de serviços da Oferta
Restrita, tudo em conformidade com o disposto no artigo 59, caput, da Lei das
Sociedades por Ações; (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela
Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito da Emissão
e da Oferta Restrita; e (iv) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou aos
seus procuradores para praticarem atos para registro e publicação da
presente ata. 6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes
da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos, tomaram as
seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) aprovar a
realização e ratificação, pela Companhia, da Emissão e da Oferta Restrita
com as principais condições e características descritas abaixo: (a) Número da
Emissão: 1ª (Primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Data da
Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das
Debêntures é 25 de janeiro de 2022 (“Data de Emissão”); (c) Valor Total da
Emissão: O valor total da Emissão será de R$235.000.000,00 (duzentos e
trinta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”);
(d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 235.000 (duzentas e trinta e
cinco mil) Debêntures; (e) Série: A Emissão será realizada em série única; (f)
Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de
distribuição pública, com esforços restritos, em regime de garantia firme de
colocação, com a intermediação de instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), sendo
certo que a garantia firme de colocação será prestada para o equivalente ao
Valor Total da Emissão (“Garantia Firme”), conforme os termos e condições
do “Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 1ª (Primeira)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, em
Regime de Garantia Firme de Colocação, da Silvânia Transmissora de
Energia S.A.”, a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a Companhia
(“Contrato de Distribuição”). A Garantia Firme será exercida de acordo com os
termos e condições e nas proporções previstas no Contrato de Distribuição;
(g) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja,
não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão
escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certificados; (h)
Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia
fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades
por Ações; (i) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de (i)
aquisição facultativa, com o consequente cancelamento da totalidade das
Debêntures; (ii) resgate antecipado facultativo total com o consequente
cancelamento da totalidade das Debêntures; (iii) oferta de resgate antecipado
da totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento das
Debêntures; e (iv) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, ocasiões em que a Companhia obriga-se a proceder ao
pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros
Remuneratórios e eventuais encargos devidos, e em observância à
regulamentação aplicável, as Debêntures terão prazo de 3 (três) anos,
vencendo-se, portanto, em 25 de janeiro de 2025 (“Data de Vencimento das
Debêntures”); (j) Valor Nominal Unitário das Debêntures: O valor nominal
unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão
(“Valor Nominal Unitário”); (k) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização:
As Debêntures serão subscritas no mercado primário, pelo seu Valor Nominal
Unitário, e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de
subscrição, durante o prazo de colocação das Debêntures, na forma dos
artigos 7º - A e 8° da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de
liquidação aplicáveis à B3. A “Data da Primeira Integralização” será
considerada como a data da primeira subscrição e integralização das
Debêntures. Caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma
data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas
após a Data da Primeira Integralização será equivalente ao Valor Nominal
Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados
pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização até a data de sua
efetiva integralização; (l) Atualização Monetária das Debêntures: As
Debêntures não serão atualizadas monetariamente; (m) Juros Remuneratórios:
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página
na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente
de uma sobretaxa de 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao
ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Spread” e, em conjunto com a Taxa DI, “Juros Remuneratórios”), calculados
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos
no Período de Capitalização das Debêntures (conforme definido abaixo). Os
Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados de forma exponencial
e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, desde a Data da
Primeira Integralização ou desde a Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu
efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios, de acordo com a fórmula a ser
prevista na Escritura de Emissão; (n) Período de Capitalização: Define-se
“Período de Capitalização das Debêntures” como sendo o intervalo de tempo
que se inicia na Data da Primeira Integralização (inclusive), no caso do
primeiro Período de Capitalização das Debêntures, ou na Data de Pagamento
de Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), no caso dos
demais Períodos de Capitalização das Debêntures e termina na Data de
Pagamento de Juros Remuneratórios correspondente ao período em questão
(exclusive). Cada Período de Capitalização das Debêntures sucede o anterior
sem solução de continuidade até a Data de Vencimento das Debêntures; (o)
Pagamento dos Juros Remuneratórios: Ressalvadas as hipóteses de
liquidação antecipada em razão de Aquisição Facultativa, do resgate
antecipado total das Debêntures decorrente da Oferta de Resgate Antecipado
(conforme definido abaixo), do Resgate Antecipado Facultativo Total
(conforme definido abaixo) e/ou do vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão,
os Juros Remuneratórios serão pagos em 1 (uma) única parcela, na Data de
Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”);
(p) Amortização do Valor Nominal Unitário: Ressalvadas as hipóteses de
liquidação antecipada em razão de Aquisição Facultativa, do resgate
antecipado total das Debêntures decorrente da Oferta de Resgate Antecipado,
do Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura
de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em
uma única parcela, na Data de Vencimento (“Data de Amortização das
Debêntures”); (q) Amortização Extraordinária Facultativa: As Debêntures não
estarão sujeitas à amortização extraordinária facultativa pela Companhia; (r)
Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das
Debêntures; (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá,
a partir do 18º (décimo oitavo) mês contado da Data de Emissão, ou seja, a
partir de 25 de julho de 2023 (inclusive), a seu exclusivo critério, realizar o
resgate antecipado facultativo integral das Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo Total”), desde que se observem os termos e condições
estabelecidos na Escritura de Emissão. Para exercer o Resgate Antecipado
Facultativo Total, a Companhia deverá realizar anúncio a ser amplamente

o maior preço médio do
país, a R$ 7,224 por litro.
Já o etanol mais barato foi
comercializado nos postos
de abastecimento do Estado de São Paulo, a R$ 4,952
por litro, uma redução de
2,48% no valor. Na análise
dos estados que compõem

o Sudeste, São Paulo também se destaca com a gasolina comercializada pelo
menor preço médio da região, a R$ 6,384 por litro. O
mesmo cenário foi apresentado para o etanol, que foi
vendido a R$ 4,952 por litro
nas bombas paulistas.

divulgado nos termos da Escritura de Emissão ou notificar, por escrito, o
Agente Fiduciário, em ambos os casos, com antecedência mínima de 5
(cinco) Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate
Antecipado Facultativo Total (“Comunicação de Resgate Antecipado
Facultativo Total” e “Data do Resgate Antecipado Facultativo Total”,
respectivamente). O valor a ser pago pela Companhia em relação a cada
uma das Debêntures no âmbito do Resgate Antecipado Facultativo Total será
equivalente ao Valor Nominal Unitário, acrescido: (a) dos Juros
Remuneratórios, calculados pro rata temporis, desde a Data da Primeira
Integralização até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado
Facultativo Total; (b) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data
do referido resgate, se for o caso, e; (c) do prêmio equivalente a 0,40%
(quarenta centésimos por cento) ao ano, sobre a soma do Valor Nominal
Unitário, e sobre os montantes indicados nas alíneas (a) e (b) acima, calculado
conforme fórmula descrita na Escritura de Emissão (“Prêmio de Resgate
Antecipado Facultativo” e “Valor do Resgate Antecipado Facultativo”,
respectivamente); (t) Oferta de Resgate Antecipado Total: A Companhia
poderá realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, a
ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado
a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou recusar, a
seu exclusivo critério, a oferta de resgate antecipado das Debêntures por eles
detidas, observados os demais termos da Escritura de Emissão, da Lei das
Sociedades por Ações e demais regulamentações aplicáveis (“Oferta de
Resgate Antecipado”). Os valores a serem pagos aos Debenturistas em
razão do resgate antecipado devido deverão ser equivalentes ao Valor
Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro rata
temporis desde a Data da Primeira Integralização ou última Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme o caso, e dos respectivos
Encargos Moratórios, caso aplicável, até a data do efetivo resgate, podendo,
ainda, ser oferecido prêmio de resgate antecipado aos Debenturistas, a
exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo (“Valor do
Resgate Antecipado”); (u) Aquisição Facultativa: Observado o previsto na
Instrução da CVM nº 620, de 17 de março de 2020, a Companhia poderá, a
qualquer momento, a partir da Data de Emissão, a seu exclusivo critério e
sujeita ao aceite do respectivo debenturista vendedor, adquirir Debêntures
por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo tal fato constar
do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia,
ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, além de observar o disposto
no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures
adquiridas pela Companhia nos termos deste item poderão, a critério da
Companhia, permanecer em tesouraria, ser novamente colocadas no
mercado ou ser canceladas. As Debêntures adquiridas pela Companhia para
permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas
no mercado, farão jus aos mesmos valores de Juros Remuneratórios das
demais Debêntures, conforme aplicável; (v) Garantia Fidejussória: Para
assegurar o fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, na
Data de Emissão, devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido dos
Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, bem
como das demais obrigações pecuniárias presentes e futuras, principais e
acessórias, previstas na Escritura de Emissão, inclusive honorários do Agente
Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas
pelo Agente Fiduciário ou Debenturista na constituição, formalização,
execução e/ou excussão das garantias previstas na Escritura de Emissão
(“Obrigações Garantidas”) será outorgada fiança pela State Grid Brazil
Holding S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.938.558/0001-39 (“Fiadora”),
nos termos da Escritura de Emissão, com a renúncia aos benefícios de ordem
previstos nos artigos 366, 821, 827, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, e
dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a qual
permanecerá em vigor até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas
(“Fiança”); (w) Depósito para Distribuição e Negociação: As debêntures serão
depositadas para (i) distribuição pública no mercado primário por meio do
MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e
operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”),
sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 e (ii)
negociação, observado o disposto na Escritura de Emissão, no mercado
secundário por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários
(“CETIP21”),6administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações
liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3; (x) Vencimento Antecipado: As Debêntures poderão
ser objeto de vencimento antecipado, podendo ser exigido o imediato
pagamento, pela Companhia ou pela Garantidora, aos Debenturistas, do
Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios
devidos, calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização
ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios aplicável, conforme o
caso, e dos Encargos Moratórios e multas, se houver, incidentes até a data do
seu efetivo pagamento, sem prejuízo ainda da busca de indenização por
perdas e danos que compense integralmente o eventual dano causado pelo
inadimplemento da Companhia, na ocorrência de quaisquer das situações
previstas na Escritura de Emissão, respeitados os respectivos prazos de
cura; (y) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as
Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso:
(i) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador,
para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas
eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição financeira
contratada para este fim, ou ainda na sede da Companhia, se for o caso. (z)
Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas,
os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a
data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão de 1% (um
por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata temporis; e (ii)
multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois
por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (aa)
Destinação de Recursos: Os recursos líquidos captados pela Companhia por
meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para investimento e
pagamento futuro de despesas, dívidas e demais gastos relacionadas à
construção do empreendimento composto das instalações de transmissão no
estado de Goiás, compostas pelas Linhas de Transmissão em 500 kV entre
as subestações de Silvania e Trindade, circuito Simples, com extensão
aproximada de 156 km, ramal de secionamento das Linhas de Transmissão
em 500kV entre as Subestações de Samabaia e Itumbiará, circuito duplo,
com extensão aproximada de 14km e conexão na Subestação Silvania, ramal
de secionamento das Linhas de Transmissão em 500 kV entre as Subestações
de Samabaia e Emborcação C1, circuito duplo, com extensão aproximada de
8 km e conexão na Subestação Silvania e das demais instalações de
transmissão do Lote 01 do Leilão ANEEL No 001/2020, composto de entradas
de linha, interligações de barramentos, conexões de reatores, barramentos,
instalações vinculadas e demais instalações necessárias as funções de
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação,
administração e apoio, nos termos do Edital de Leilão nº 001/2020 ANEEL
(“Projeto” e “Programa de Investimentos Verdes”, respectivamente); (bb)
Caracterização como Debêntures Verdes: As obrigações de caráter
socioambiental constantes das Debêntures serão objeto de verificação por
agente de avaliação externa, a ser definido na Escritura de Emissão,
consistente em organização independente que (i) faz a avaliação do aspecto
“verde” das Debêntures; (ii) confirma as credenciais ambientais do Programa
de Investimentos Verdes; (iii) apoia o processo de dar transparência facilitando
o acesso dos investidores a informações ambientais e de sustentabilidade
relevantes; e (iv) elabora e emite o Relatório de Segunda Opinião (Second
Opinion) (conforme definido abaixo) com relação aos itens (i) e (ii) acima. As
Debêntures serão caracterizadas como “debêntures verdes” (“Debêntures
Verdes”), com base em: (1) parecer independente de segunda opinião
(“Relatório de Segunda Opinião”), a ser emitido pelo agente de avaliação
externa, atestando que as Debêntures e o Programa de Investimentos Verdes
estão alinhados com os Green Bond Principles de 2021, conforme atualizado,
elaborados pela International Capital Market Association, e que podem ser
classificados como tal; e (2) marcação nos sistemas da B3 como título verde,
observados os procedimentos adotados pela B3 (“Marcação ESG”). A
Companhia poderá, mas não estará obrigada a buscar outras certificações
para as Debêntures em adição ao Relatório de Segunda Opinião e à Marcação
ESG (“Certificação”); e (cc) Demais Características: As demais características
e condições da Emissão e das Debêntures estão previstas na Escritura de
Emissão. (ii) autorizar os diretores da Companhia e/ou seus procuradores a
(a) negociar os demais termos e condições das Debêntures não definidos
nesta data, observados os limites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar
todos e quaisquer atos necessários à implementação e formalização das
deliberações tomadas nesta assembleia, incluindo mas não se limitando ao
registro da Oferta Restrita perante a B3 e demais órgãos competentes, à
contratação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários para a realização da Oferta Restrita e de prestadores de serviços
da Oferta Restrita e à assinatura da Escritura de Emissão, do Contrato de
Distribuição e dos demais contratos, declarações, requerimentos, formulários
e outros tipos de instrumentos necessários e/ou convenientes para a
realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, sem prejuízo de outros
eventuais aditamentos e todos os demais instrumentos que se façam
necessários à Emissão e/ou à Oferta Restrita. (v) ratificar, nesta data, todos e
quaisquer atos até então adotados e todos e quaisquer documentos até então
assinados pelos diretores da Companhia e/ou pelos seus procuradores para
a implementação da Emissão e da Oferta Restrita. (vi) autorizar os diretores
da Companhia e/ou aos seus procuradores a praticarem todos e quaisquer
atos necessários ao registro e publicação da presente ata nos órgãos e livros
próprios. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada
conforme, foi por todos assinada em 2 (duas) vias. Rio de Janeiro, 17 de
janeiro de 2022. MESA: Lyu Shirong Presidente Zhongjiao Chang Secretário
ACIONISTA: STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. Lyu Shirong Presidente
Zhongjiao Chang Vice-Presidente. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4739044
em 25/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Monitor Mercantil l

Financeiro 5

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

O que se espera do mercado de ações em 2022
Por Jorge Priori

C

onversamos com
cinco especialistas
sobre suas expectativas para o mercado de
ações em 2022.
Bruce Barbosa, sócio-fundador da Nord Research
Expectativa para o Ibovespa:
entre 130 e 140 mil pontos
A Bolsa de Valores reflete a expectativa dos
agentes econômicos em
relação aos resultados futuros das empresas. Para
pensar no fechamento do
Ibovespa em 2022, precisamos entender como estarão as expectativas dos
agentes no final do ano.
Isso depende da política
econômica do país. Creio
que estamos sofrendo em
grande parte agora porque
o Lula escolheu o Guido
Mantega como um porta-voz na área econômica,
o que foi visto pelo mercado com grande preocupação. No fim das contas,
as eleições terão papel importantíssimo sobre as expectativas. Pessoalmente,
acredito que todos os presidenciáveis sabem, lá no
fundo, que é necessário ter
uma política fiscal crível,
de contenção de gastos,
para evitar novos aumentos na taxa de juros e recessões futuras. Não custa
lembrar que a crise entre
2015 e 2016 culminou no
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
O mercado já precificou um cenário bem ruim
nos últimos meses, com
os juros futuros lá em cima. Existe uma descrença
muito grande em torno da
política fiscal do próximo
presidente. É muito difícil
prever o que pode acontecer, mas acredito que a
bolsa brasileira tem potencial para fechar o ano na
máxima histórica, entre
130 mil e 140 mil pontos.
Os resultados das empresas têm subido com força
nos últimos trimestres e a
perspectiva segue positiva
para 2022. Se o próximo
presidente
demonstrar
racionalidade do ponto
de vista econômico e sinalizar uma política fiscal
crível, as expectativas tendem a se reverter. Apesar
do tom populista que algumas campanhas costumam
adotar, creio que o senso
de sobrevivência e o pragmatismo devem prevalecer
após as eleições.

Marco Saravalle, estrategista chefe da Sara Invest
Expectativa para o Ibovespa:
entre 120 e 130 mil pontos
Falando primeiro em
cenário externo, o grande
assunto, e que já trouxe volatilidade à bolsa no início
do ano, é que o Fed deve
começar a subir os juros
americanos mais cedo. O
mercado coloca uma probabilidade muito alta de que
o aperto monetário comece agora em março. Além
disso, ele está trabalhando
com uma previsão de três
aumentos dos juros americanos em 2022, havendo a
possibilidade de serem quatro. Há também a expectativa de que o Fed diminua
o seu balanço. O mercado
está preocupado com a inflação nos Estados Unidos,
e aqui não é diferente. O
Banco Central tem aumentos já contratados de juros
ao longo do ano.
Historicamente, ano de
eleição presidencial não é
fácil. Teremos muita volatilidade e expectativas quanto
ao governo e aos candidatos. Os economistas projetam um crescimento do
PIB muito próximo de zero, com alguns projetando
recessão para 2022. O que
pode trazer algum alento é
que o mundo continua crescendo num ritmo bastante
saudável. As empresas brasileiras também continuam
crescendo, gerando lucros e
expectativas de dividendos
para os próximos balanços.
Podemos ter algum sinal
de arrefecimento da inflação americana do segundo
trimestre para frente. Isso
seria muito bom para a expectativa dos juros, principalmente aqui no Brasil, o
que contribuiria para a volta
da atratividade dos investimentos em ações.
Não
necessariamente
teremos um Ibovespa em
queda. Vemos um potencial bom e saudável de fechamento entre 120 e 130
mil pontos. As empresas
que compõem o índice têm
um potencial de valorização
bastante saudável, sobretudo as mais ligadas às commodities. Essas empresas
têm sido a nossa preferência para 2022, já que o crescimento da economia global e um real desvalorizado
podem beneficiá-las.
Werner Roger, sócio e
gestor da Trígono Capital
Expectativa para o Ibovespa:
125 mil pontos

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.

Para 2022, eu espero a
mesma volatilidade do ano
passado. Temos alguns
pontos de incertezas que no
Brasil estão relacionados à
inflação. Eu estou na ponta
otimista. Acho que a inflação cai mais rápido do que o
esperado. O segundo ponto
é a taxa de juros. Com a inflação caindo mais rápido
do que o esperado, a taxa de
juros tende a acompanhar.
Eu não me surpreenderia
com uma Selic de 8% no
final do ano e uma inflação
entre 4% e 4,5%. Caso essa
inflexão aconteça, os investidores institucionais, que
resgataram R$ 70 bilhões
no passado, podem voltar
a aplicar na bolsa. Hoje eles
são os grandes vendedores.
Na ponta contrária estão os
investidores estrangeiros,
já que para eles os juros no
Brasil são indiferentes, e o
dólar está barato.
Outro ponto é a taxa de
juros nos Estados Unidos.
A questão não é se vai subir,
mas quando vai subir e qual
será a velocidade. Agora, a
vertente mais complicada
é as eleições. Acredito que
a polaridade entre o atual
presidente e o PT se manterá, mas ninguém sabe o que
vai acontecer. Aqui temos
dois cenários. A reeleição
do atual presidente, cujo
governo foi bastante prejudicado pela pandemia. Por
outro lado, não sabemos como será um governo do PT.
Na primeira presidência do
Lula, ele colheu o que o governo anterior havia plantado. Quando ele começou
a mexer, tivemos a tragédia
que caiu no colo da Dilma.
Ela tem a sua culpa, mas ela
colheu o que o Lula plantou
no segundo mandato.
Como fechará a bolsa? Eu não tenho a menor
ideia. Eu analiso empresas.
Como eu espero um crescimento de 20% no lucro das
empresas, principalmente
nas maiores, eu estimo que
a bolsa pode fechar nos
seus 125 mil pontos.
Eduardo Grübler, gestor de renda variável da
Warren Asset
Expectativa para o Ibovespa:
melhor cenário, 140 mil pontos;
pior cenário, 90 mil pontos
Esperamos um bom ano
para renda variável no Brasil em 2022. Vemos ações
de mercados emergentes
como ativos particularmente cíclicos, quando comparados com economias desenvolvidas. Entendemos
que precisamos de gatilhos

para inverter os ciclos de
baixa, e que a consolidação
de um maior preço para
commodities fará esse papel, trazendo a tração necessária para a valorização
dos ativos. Nossa análise
independe de quem governará em 2023, ainda que o
andamento do processo para essa decisão possa deixar
o caminho mais ou menos
tortuoso.
Para o final do ano, temos 2 principais cenários.
Se realizando a inflexão na
tendência, que falei acima,
140k nos parece bastante
razoável. Caso não ocorra, possivelmente por uma
correção
internacional
contagiando negativamente as ações no mundo todo, vemos algo em torno
dos 90k.
Harold Thau (CNPI),
sócio e analista-chefe da
Técnica Equity Research
Expectativa para o Ibovespa:
95 mil pontos
O Ibovespa fechou o
ano de 2021 com queda de
11,9%, enquanto as principais bolsas mundiais subiram. O índice foi afetado
principalmente por problemas internos. A elevação da
inflação levou ao aumento dos juros pelo Bacen.
A taxa Selic subiu de 2%
para 9,25% em 12/2021,
com perspectivas de subir a
11,5% em 2022. Temos uma
preocupação com as contas
públicas, cujo déficit nominal em 2021 (12 meses até
30/11) é de R$ 405 bilhões,
equivalente a 4,71% do PIB.
Para 2022, nossa expectativa é que as bolsas estrangeiras apresentem uma
pequena queda de seus índices, já que teremos uma
elevação da taxa de juros
nos Estados Unidos e na
Europa para combater a
inflação. Com relação ao
Ibovespa, nossa previsão
atual é de continuidade da
tendência de baixa. Ele poderá atingir a faixa de 95
mil pontos, com uma queda de cerca de 9,4% em relação a 2021.
Teremos as eleições em
outubro e, atualmente, dois
candidatos populistas que
não tem a preferência dos
investidores lideram as pesquisas. Caso haja um candidato da 3ª via despontando
como favorito nas eleições
presidenciais, esta previsão
será alterada, pois aumentará a confiança dos investidores na política econômica
que será desenvolvida pelo
futuro governante.

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.

Índice Nacional de
Custo da Construção
sobe 0,64% em janeiro

O

Índice Nacional
de Custo da Construção – Mercado
(INCC-M) variou 0,64% em
janeiro, percentual superior
ao apurado no mês anterior,
quando o índice registrou
taxa de 0,30%. Com este
resultado, o índice acumula
alta de 13,7% em 12 meses.
Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação
Getulio Vargas (FGV).
Em janeiro de 2021, o
índice subiu 0,93% no mês
e acumulava alta de 9,39%
em 12 meses. A taxa do
índice relativo a materiais,
equipamentos e serviços
passou de 0,49% em dezembro para 1,09% em janeiro. O índice referente à
mão de obra variou 0,14%
em janeiro, contra 0,10%,
em dezembro.
Segundo a pesquisa, no
grupo materiais, equipamentos e serviços, a taxa
correspondente a materiais e equipamentos subiu
1,05% em janeiro, após variar 0,48% no mês anterior.
Dois dos quatro subgrupos
componentes apresentaram
acréscimo em suas taxas
de variação, destacando-se
materiais para estrutura,
cuja taxa passou de menos
0,45% para 0,66%.
“A variação relativa a serviços passou de 0,57% em
dezembro para 1,28% em
janeiro. Neste grupo, vale
destacar o avanço da taxa
do item taxas de serviços
e licenciamentos, que passou de 0% para 4,81%”, diz
o Ibre. A taxa de variação
referente ao índice da mão
de obra variou 0,14% em
janeiro, ante 0,10% em dezembro.
Já o Índice de Confiança
da Construção (ICST), também medido pelo Ibre, caiu
3,9 pontos em janeiro, para
92,8 pontos, menor nível
desde junho de 2021 (92,4
pontos). Em médias móveis
trimestrais, o índice recuou
1,1 ponto.
A queda do ICST no mês
foi resultado da piora na
percepção dos empresários

sobre momento atual e nas
expectativas em relação aos
próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA-CST) caiu 2,1 pontos, para
90,7 pontos, menor nível
desde julho do ano passado
(89,4 pontos).
A queda do ISA-CST foi
influenciada tanto pela piora do indicador de carteira
de contratos, que recuou
2,4 pontos, para 91,4 pontos, como pela piora do
indicador que mede a situação atual dos negócios, que
recuou 1,9 ponto, para 90,1
pontos. Ambos retornam
ao menor nível desde julho
de 2021.
O Índice de Expectativas
(IE-CST) caiu 5,8 pontos,
para 95 pontos, menor nível
desde maio do ano passado (89,9 pontos) e retorna
a patamar inferior ao nível
neutro. Esse resultado se
deve à uma deterioração das
perspectivas sobre a demanda nos próximos meses. O
Indicador que mede a demanda prevista recuou 6,6
pontos para 96,4 pontos, e
o indicador que projeta a
tendência dos negócios nos
próximos seis meses diminuiu 4,9 pontos, para 93,6
pontos, menor nível desde
maio de 2021 (90,5 pontos).
O Nível de Utilização
da Capacidade (Nuci) da
construção recuou 1,5 ponto percentual, para 74,9%.
O Nuci de mão de obra e
Nuci de máquinas e equipamento contribuíram negativamente, com variações
de menos 1,2 e menos 1,1
ponto percentual, para 76,3
%e 68,7%.
O indicador de evolução
recente da atividade também registrou queda em
janeiro. No entanto, ainda
se mantém acima 100: desde julho de 2021, há mais
empresas da construção
que reportam crescimento
da atividade do que diminuição. Mas a despeito da
queda mensal do indicador
consolidado, houve aumento das assinalações de crescimento em dois importantes segmentos: edificações
residenciais e obras viárias.

REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª
Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A. A Reit Securitizadora S.A (“Securitizadora”), nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série da 2ª Emissão
(“CRI”) da Securitizadora, firmado junto à Pentágono S.A. DTVM, na qualidade de
agente fiduciário da 11ª Série da 2ª Emissão de CRI da Securitizadora (“TS”, “Agente
Fiduciário” e “Emissão”, respectivamente), vem pela presente, convocar os titulares
dos CRI, para a AGT dos CRI a ser realizada no dia 16/02/2022, às 14h, de forma
exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares
dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela
Instrução nº 625 da CVM. A reestruturação dos CRI foi aprovada na AGT dos CRI realizada em 07/10/2021, restando convencionado que o descumprimento dos termos
ali fixados ensejaria a convocação de nova assembleia. Assim, é convocada a presente AGT para que os Titulares dos CRI deliberem sobre a Ordem do Dia: (i) Deliberar
pela não realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na forma da
cláusula 13.2, item (n) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos
Imobiliários e Outras Avenças, com a consequente não declaração do vencimento
antecipado dos CRI, em virtude do descumprimento do quanto fixado no item (i.iii) da
AGT de 07/10/221, dado que não houve a recomposição da Reserva de Liquidez no
prazo fixado na referida AGT. (ii) Deliberar pela autorização para que a Securitizadora,
em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para
efetivar as deliberações, inclusive, a formalização de aditamentos aos documentos da
Emissão, caso necessário. A deliberação constante no item (i) da Ordem do Dia,
para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares dos CRI que representem 2/3
dos CRI, nos termos da cláusula 10.14 do TS e a do item (ii) voto de Titulares dos
CRI que representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme previsto na
cláusula 10.10 do TS. Na forma da Instrução nº 625 da CVM, a AGT será realizada
por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado
àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@reit.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos que comprovem os poderes de representação
dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares
dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão aceitos como
documentos de representação: participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do titular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social
(ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove
a representação legal do titular dos CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada
da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou
(ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do titular dos CRI. Os termos
que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é
atribuído nos documentos da Emissão. RJ, 27/01/2022. Reit Securitizadora S.A.
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6 Seguros

Vistoria remota
reduz custos e
protege as pessoas

E

m tempos de pandemia, a Delphos
disponibiliza uma
ferramenta que atende à
necessidade de proteção
da vida das pessoas, sejam
os profissionais que fazem
as vistorias presenciais, os
segurados ou proprietários
dos imóveis que precisam
ser vistoriados.
Trata-se do Sistema de
Vistoria Remota Delphos
(SvrDelphos) que, em linhas gerais, visa à melhoria
e a aceleração dos processos
das vistorias de bens imóveis. “A ferramenta permite
que os atendimentos e vistorias possam ser realizados
de forma remota, eliminando a necessidade de deslocamentos e contatos presenciais. Qualquer empresa,
de qualquer segmento, que
necessite de uma vistoria
do imóvel para finalidades
diversas, pode utilizar a ferramenta”, explica a presidente da Delphos, Elisabete
Prado.
Ela acrescenta que a utilização dessa ferramenta resulta em melhorias no processo geral. Em primeiro
lugar porque, do ponto de
vista de custos, uma vistoria
remota tem um valor menor
para o contratante, dispensando deslocamentos que
normalmente são pagos aos
profissionais que realizam
as vistorias presenciais.
Além disso, há também o
ganho com o valor-hora para o trabalho. “Se considerarmos que entre o tempo
de deslocamento somado
ao tempo da vistoria, o profissional vai levar, em média, de 3 a 4 horas para cada
vistoria - isso sem contar o
trabalho de mesa e/ou pesquisas para a finalização - é
legítimo afirmar que o laudo custará menos. E, claro,
a eficiência nas questões de
prazos, com os clientes que
poderão contar com um
SLA muito mais agressivo”,
acentua a executiva.
A presidente da Delphos
assegura ainda que o custo
dessa ferramenta é “bastante mais acessível” do que as
empresas de qualquer porte
já tinham antes do surgimento desse “avanço tecnológico”. Ela lembra que,
independente de porte, as
empresas que precisavam
de um laudo ou relatório,
seja para analisar um risco
ou verificar um sinistro, para fazer uma avaliação para
compra ou venda, ou qualquer outra finalidade, antes
só tinham a metodologia

convencional, com seus
custos consequentes. “Agora a opção mais econômica
está ao alcance de todos”,
observa.
Elisabete Prado ressalta
também que essa economia é mais subjetiva para
o segurado, uma vez que a
seguradora não “cobra dele” o valor da vistoria para
efetuar uma análise para
subscrição de um risco ou
verificar um sinistro, por
exemplo. Mas, certamente as seguradoras passam
a gastar menos. “E quanto
mais os custos das seguradoras vão diminuindo, mais
ela pode maximizar os seus
resultados, e, consequentemente, reduzir seus preços.
E é aí que os segurados ganham”, comenta a executiva, acentuando ainda que,
no caso do segmento bancário, os custos para as avaliações para financiamentos
imobiliários ou consórcios,
normalmente são cobrados
dos proponentes e, nesses
casos, “a economia é imediatamente percebida’.
O SvrDelphos também
ajuda o cliente a interagir
com o profissional responsável pela vistoria, mesmo
se não tiver conhecimento
aprofundado sobre o assunto. O processo se inicia
com o contato telefônico
com o responsável pelo
imóvel para agendamento
da realização conjunta de
todos os procedimentos
necessários à efetivação da
vistoria. Nesse contato, o
profissional presta todos os
subsídios técnicos em relação às instruções de uso do
sistema, e providencia o envio de um link que viabiliza a conexão através de um
smartphone ou equipamento mobile.
No passo seguinte, o
usuário passa a ser detalhadamente orientado sobre como deverá proceder
e o que deverá mostrar no
decorrer da vistoria, momento em que poderão ser
registradas quantas fotos
forem necessárias para a
perfeita visualização do
sinistro, estado do imóvel,
ou quaisquer outras características relativas ao atendimento ao que motivou
a necessidade da vistoria.
“A ferramenta, que conta
suporte com vídeo e VoIP
integrados, guia a vistoria
a ser realizada em conjunto entre o profissional e o
responsável pelo imóvel”,
explica a presidente da
Delphos.

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

AMX divulga ações estratégicas realizadas em 2021

O

ano de 2021 na
AMX Corretora de Seguros foi
baseado no acompanhamento da comercialização
dos contratos de planos
seguros e de saúde da corretora, além do plano de
gestão, conduzido de acordo com o que foi inserido
no planejamento estratégico da empresa. Os setores
administrativo, comercial e
de atendimento ao cliente,
passaram por treinamentos

de qualificação, com objetivo de manterem a condução do trabalho, baseado
no acompanhamento e nas
ações de todas as demandas
corporativas. A corretora
divulgou as atividades e já
finalizou o plano diretor
para 2022.
No primeiro semestre, a
AMX passou a ser concessionária Qualicorp, que é um
grupo pioneiro na estruturação dos planos de saúde coletivos por adesão no Brasil,

SILVÂNIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME Nº. 23.093.056/0001-33 NIRE 333.0033758-0
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de
Janeiro de 2022. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 17 do mês de
janeiro do ano de 2022, às 10h dez horas, na sede social da Silvânia
Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida
Presidente Vargas, n° 955, 11º andar, sala 1101 (parte), Centro, CEP 20.071004, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. PRESENÇA:
Compareceram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a
saber, os Srs. Lyu Shirong, Zhongjiao Chang, Ramon Sade Haddad e
Yusheng Wang. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, tendo
em vista a presença a totalidade dos membros do Conselho de Administração,
aplicando-se subsidiariamente o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (“Lei das
Sociedades por Ações”). 4. MESA: Presidente: Lyu Shirong; Secretário:
Zhongjiao Chang. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a realização, pela
Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em
série única, para distribuição pública, com esforções restritos, no valor de
R$235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais) (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente) as quais serão objeto de distribuição pública
com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Oferta Restrita”), da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis; e (ii) a contratação da instituição financeira
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediar
a Oferta Restrita (“Coordenador Líder”) e os demais prestadores de serviços
necessários para a Emissão e a Oferta Restrita (tais como agente fiduciário,
escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos, e demais instituições
que, eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da
Oferta Restrita), fixandolhes os respectivos honorários. 2 6. DELIBERAÇÕES:
Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas,
por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações, sem
quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do artigo 21, (g) do estatuto
social da Companhia: 6.1. Aprovar a realização e ratificação, pela Companhia,
da Emissão e da Oferta Restrita, mediante a celebração do “Instrumento
Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória
Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos,
da Silvânia Transmissora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”), que
contará com as principais condições e características descritas abaixo: (a)
Número da Emissão: 1ª (Primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b)
Data da Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das
Debêntures é 25 de janeiro de 2022 (“Data de Emissão”); (c) Valor Total da
Emissão: O valor total da Emissão será de R$235.000.000,00 (duzentos e
trinta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”);
(d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 235.000 (duzentas e trinta e
cinco mil) Debêntures; (e) Série: A Emissão será realizada em série única; (f)
Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de
distribuição pública, com esforços restritos, em regime de garantia firme de
colocação, com a intermediação de instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), sendo
certo que a garantia firme de colocação será prestada para o equivalente ao
Valor Total da Emissão (“Garantia Firme”), conforme os termos e condições
do “Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 1ª (Primeira)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, em
Regime de Garantia Firme de Colocação, da Silvânia Transmissora de
Energia S.A.”, a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a Companhia
(“Contrato de Distribuição”). A Garantia Firme será exercida de acordo com os
termos e condições e nas proporções previstas no Contrato de Distribuição; 3
(g) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja,
não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão
escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certificados; (h)
Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia
fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades
por Ações; (i) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de (i)
aquisição facultativa, com o consequente cancelamento da totalidade das
Debêntures; (ii) resgate antecipado facultativo total com o consequente
cancelamento da totalidade das Debêntures; (iii) oferta de resgate antecipado
da totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento das
Debêntures; e (iv) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, ocasiões em que a Companhia obriga-se a proceder ao
pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros
Remuneratórios e eventuais encargos devidos, e em observância à
regulamentação aplicável, as Debêntures terão prazo de 3 (três) anos,
vencendo-se, portanto, em 25 de janeiro de 2025 (“Data de Vencimento das
Debêntures”); (j) Valor Nominal Unitário das Debêntures: O valor nominal
unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão
(“Valor Nominal Unitário”); (k) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização:
As Debêntures serão subscritas no mercado primário, pelo seu Valor Nominal
Unitário, e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de
subscrição, durante o prazo de colocação das Debêntures, na forma dos
artigos 7º-A e 8° da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de
liquidação aplicáveis à B3. A “Data da Primeira Integralização” será
considerada como a data da primeira subscrição e integralização das
Debêntures. Caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma
data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas
após a Data da Primeira Integralização será equivalente ao Valor Nominal
Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados
pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização até a data de sua
efetiva integralização; (l) Atualização Monetária das Debêntures: As
Debêntures não serão atualizadas monetariamente; (m) Juros Remuneratórios:
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over
extragrupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois). 4 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página
na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente
de uma sobretaxa de 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao
ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Spread” e, em conjunto com a Taxa DI, “Juros Remuneratórios”), calculados
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos
no Período de Capitalização das Debêntures (conforme definido abaixo). Os
Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados de forma exponencial
e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, desde a Data da
Primeira Integralização ou desde a Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu
efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios, de acordo com a fórmula a ser
prevista na Escritura de Emissão; (n) Período de Capitalização: Define-se
“Período de Capitalização das Debêntures” como sendo o intervalo de tempo
que se inicia na Data da Primeira Integralização (inclusive), no caso do
primeiro Período de Capitalização das Debêntures, ou na Data de Pagamento
de Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), no caso dos
demais Períodos de Capitalização das Debêntures e termina na Data de
Pagamento de Juros Remuneratórios correspondente ao período em questão
(exclusive). Cada Período de Capitalização das Debêntures sucede o anterior
sem solução de continuidade até a Data de Vencimento das Debêntures; (o)
Pagamento dos Juros Remuneratórios: Ressalvadas as hipóteses de
liquidação antecipada em razão de Aquisição Facultativa, do resgate
antecipado total das Debêntures decorrente da Oferta de Resgate Antecipado
(conforme definido abaixo), do Resgate Antecipado Facultativo Total
(conforme definido abaixo) e/ou do vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão,
os Juros Remuneratórios serão pagos em 1 (uma) única parcela, na Data de
Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”);
(p) Amortização do Valor Nominal Unitário: Ressalvadas as hipóteses de
liquidação antecipada em razão de Aquisição Facultativa, do resgate
antecipado total das Debêntures decorrente da Oferta de Resgate Antecipado,
do Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura
de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em
uma única parcela, na Data de Vencimento (“Data de Amortização das
Debêntures”); 5 (q) Amortização Extraordinária Facultativa: As Debêntures
não estarão sujeitas à amortização extraordinária facultativa pela Companhia;
(r) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das
Debêntures; (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá,
a partir do 18º (décimo oitavo) mês contado da Data de Emissão, ou seja, a
partir de 25 de julho de 2023 (inclusive), a seu exclusivo critério, realizar o
resgate antecipado facultativo integral das Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo Total”), desde que que se observem os termos e condições
estabelecidos na Escritura de Emissão. Para exercer o Resgate Antecipado
Facultativo Total, a Companhia deverá realizar anúncio a ser amplamente

um modelo que reúne pessoas em grupos a partir da sua
profissão ou área de atuação,
contando com a parceria
com entidades de classe.
Realizou treinamentos
com sua equipe comercial
e operacional, com objetivo
de expandir a qualificação
profissional dos seus colaboradores e consultores de
vendas; lançou campanhas
de vendas e premiou os
parceiros de negócios que
possuíram maior destaque

no fechamento de contratos; conduziu a comercialização do VUMI Seguro
Saúde Internacional. Com
sede em Dallas, no Texas, a
empresa é um grupo internacional de gestão de saúde
com 35 anos de experiência
na indústria, possui escritórios nos Estados Unidos,
Canadá, Emirados Árabes e
na América Latina. E conta
com mais de 450 funcionários, de várias nacionalidades.

divulgado nos termos da Escritura de Emissão ou notificar, por escrito, o
Agente Fiduciário, em ambos os casos, com antecedência mínima de 5
(cinco) Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate
Antecipado Facultativo Total (“Comunicação de Resgate Antecipado
Facultativo Total” e “Data do Resgate Antecipado Facultativo Total”,
respectivamente). O valor a ser pago pela Companhia em relação a cada
uma das Debêntures no âmbito do Resgate Antecipado Facultativo Total será
equivalente ao Valor Nominal Unitário, acrescido: (a) dos Juros
Remuneratórios, calculados pro rata temporis, desde a Data da Primeira
Integralização até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado
Facultativo Total; (b) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data
do referido resgate, se for o caso, e; (c) do prêmio equivalente a 0,40%
(quarenta centésimos por cento) ao ano, sobre a soma do Valor Nominal
Unitário, e sobre os montantes indicados nas alíneas (a) e (b) acima, calculado
conforme fórmula descrita na Escritura de Emissão (“Prêmio de Resgate
Antecipado Facultativo” e “Valor do Resgate Antecipado Facultativo”,
respectivamente); (t) Oferta de Resgate Antecipado Total: A Companhia
poderá realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, a
ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado
a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou recusar, a
seu exclusivo critério, a oferta de resgate antecipado das Debêntures por eles
detidas, observados os demais termos da Escritura de Emissão, da Lei das
Sociedades por Ações e demais regulamentações aplicáveis (“Oferta de
Resgate Antecipado”). Os valores a serem pagos aos Debenturistas em
razão do resgate antecipado devido deverão ser equivalentes ao Valor
Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro rata
temporis desde a Data da Primeira Integralização ou última Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme o caso, e dos respectivos
Encargos Moratórios, caso aplicável, até a data do efetivo resgate, podendo,
ainda, ser oferecido prêmio de resgate antecipado aos Debenturistas, a
exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo (“Valor do
Resgate Antecipado”); 6 (u) Aquisição Facultativa: Observado o previsto na
Instrução da CVM nº 620, de 17 de março de 2020, a Companhia poderá, a
qualquer momento, a partir da Data de Emissão, a seu exclusivo critério e
sujeita ao aceite do respectivo debenturista vendedor, adquirir Debêntures
por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo tal fato constar
do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia,
ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, além de observar o disposto
no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures
adquiridas pela Companhia nos termos deste item poderão, a critério da
Companhia, permanecer em tesouraria, ser novamente colocadas no
mercado ou ser canceladas. As Debêntures adquiridas pela Companhia para
permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas
no mercado, farão jus aos mesmos valores de Juros Remuneratórios das
demais Debêntures, conforme aplicável; (v) Garantia Fidejussória: Para
assegurar o fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, na
Data de Emissão, devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido dos
Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, bem
como das demais obrigações pecuniárias presentes e futuras, principais e
acessórias, previstas na Escritura de Emissão, inclusive honorários do Agente
Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas
pelo Agente Fiduciário ou Debenturista na constituição, formalização,
execução e/ou excussão das garantias previstas na Escritura de Emissão
(“Obrigações Garantidas”) será outorgada fiança pela State Grid Brazil
Holding S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.938.558/0001-39 (“Fiadora”),
nos termos da Escritura de Emissão, com a renúncia aos benefícios de ordem
previstos nos artigos 366, 821, 827, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, e
dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a qual
permanecerá em vigor até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas
(“Fiança”); (w) Depósito para Distribuição e Negociação: As debêntures serão
depositadas para (i) distribuição pública no mercado primário por meio do
MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e
operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”),
sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 e (ii)
negociação, observado o disposto na Escritura de Emissão, no mercado
secundário por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”),
administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas
financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente
na B3; (x) Vencimento Antecipado: As Debêntures poderão ser objeto de
vencimento antecipado, podendo ser exigido o imediato pagamento, pela
Companhia ou pela Garantidora, aos Debenturistas, do Valor Nominal Unitário
das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos, calculados
pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização ou Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios aplicável, conforme o caso, e dos
Encargos Moratórios e multas, se houver, incidentes até a data do seu efetivo
pagamento, sem prejuízo ainda da busca de indenização por perdas e danos
que compense integralmente o eventual dano causado pelo inadimplemento
da Companhia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na
Escritura de Emissão, respeitados os respectivos prazos de cura; (y) Local de
Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados
pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos
adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3;
ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que
eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme
o caso, pela instituição financeira contratada para este fim, ou ainda na sede
da Companhia, se for o caso. (z) Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos
Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer
quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos,
desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento,
independentemente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês
sobre o montante devido calculados pro rata temporis; e (ii) multa
convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por
cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (aa)
Destinação de Recursos: Os recursos líquidos captados pela Companhia por
meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para investimento e
pagamento futuro de despesas, dívidas e demais gastos relacionadas à
construção do empreendimento composto das instalações de transmissão no
estado de Goiás, compostas pelas Linhas de Transmissão em 500 kV entre
as subestações de Silvania e Trindade, circuito Simples, com extensão
aproximada de 156 km, ramal de secionamento das Linhas de Transmissão
em 500kV entre as Subestações de Samabaia e Itumbiará, circuito duplo,
com extensão aproximada de 14km e conexão na Subestação Silvania, ramal
de secionamento das Linhas de Transmissão em 500 kV entre as Subestações
de Samabaia e Emborcação C1, circuito duplo, com extensão aproximada de
8 km e conexão na Subestação Silvania e das demais instalações de
transmissão do Lote 01 do Leilão ANEEL No 001/2020, composto de entradas
de linha, interligações de barramentos, conexões de reatores, barramentos,
instalações vinculadas e demais instalações necessárias as funções de
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação,
administração e apoio, nos termos do Edital de Leilão nº 001/2020 ANEEL
(“Projeto” e (“Programa de Investimentos Verdes”, respectivamente); (bb)
Caracterização como Debêntures Verdes: As obrigações de caráter
socioambiental constantes das Debêntures serão objeto de verificação por
agente de avaliação externa, a ser definido na Escritura de Emissão,
consistente em organização independente que (i) faz a avaliação do aspecto
“verde” das Debêntures; (ii) confirma as credenciais ambientais do Programa
de Investimentos Verdes; (iii) apoia o processo de dar transparência facilitando
o acesso dos investidores a informações ambientais e de sustentabilidade
relevantes; e (iv) elabora e emite o Relatório de Segunda Opinião (Second
Opinion) (conforme definido abaixo) com relação aos itens (i) e (ii) acima. As
Debêntures serão caracterizadas como “debêntures verdes” (“Debêntures
Verdes”), com base em: (1) parecer independente de segunda opinião
(“Relatório de Segunda Opinião”), a ser emitido pelo agente de avaliação
externa, atestando que as Debêntures e o Programa de Investimentos Verdes
estão alinhados com os Green Bond Principles de 2021, conforme atualizado,
elaborados pela International Capital Market Association, e que podem ser
classificados como tal; e (2) marcação nos sistemas da B3 como título verde,
observados os procedimentos adotados pela B3 (“Marcação ESG”). A
Companhia poderá, mas não estará obrigada a buscar outras certificações
para as Debêntures em adição ao Relatório de Segunda Opinião e à Marcação
ESG (“Certificação”); e (cc) Demais Características: As demais características
e condições da Emissão e das Debêntures estão previstas na Escritura de
Emissão. 6.2. Aprovar a contratação do Coordenador Líder e os demais
prestadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta Restrita (tais
como agente fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos, e
demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a realização
da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo eventuais substituições), fixandolhes os respectivos honorários. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente
Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de
Janeiro, 17 de janeiro de 2022 MESA Shirong Lyu Presidente Zhongjiao
Chang Secretário. CONSELHEIROS: Shirong Lyu; Zhongjiao Chang; Ramon
Sade Haddad; Yusheng Wang. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4740223 em
26/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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Petrobras faz inspeções remotas e intervenções preventivas
Ferramenta já está sendo usada por 14 plataformas das bacias de Santos, Campos e Espírito Santo

C

om destino ainda incerto considerando a ótica
do governo atual que em
diversas vezes cogitou publicamente em colocar a
estatal na lista da privatização, além de já ter vendido
vários ativos da empresa, a
Petrobras segue tentando
emplacar pautas positivas.
A mais recente envolve
a instalação de uma ferramenta que permite ao usuário visualizar e “transitar”
por toda a extensão das
plataformas da companhia,
fazer inspeções remotas e
planejar intervenções preventivas, mesmo nas unidades mais distantes, como
as localizadas no pré-sal, a

cerca de 300 km da costa.
O processo de instalação já
está em curso em algumas
plataformas.
A petroleira não divulgou
o custo disso. “A tecnologia
também será usada nas 15
novas plataformas que a Petrobras instalará no Brasil,
até 2026, a maior carteira de
novos projetos de FPSOs
de toda a indústria offshore”,
anunciou a estatal em nota.
Especialistas do Centro
de Pesquisas da Petrobras
(Cenpes), e da PUC-Rio
desenvolveram tal ferramenta que otimiza o planejamento de manutenções,
e já está disponível em 14
plataformas das bacias de
Santos, Campos e Espírito

Cargas tributárias foram
aliviadas em 2021 na China

A

China cortou cerca de 1,1 trilhão de
iuanes (US$ 173,9
bilhões) em impostos e taxas em 2021, em meio aos
esforços do país para reforçar o crescimento econômico e fortalecer a vitalidade
do mercado, informou a
máxima autoridade fiscal
nesta quarta-feira.
No ano passado, o país
implementou uma série de
políticas preferenciais sobre
dedução e prorrogação de
impostos e taxas para fortalecer a economia industrial
e apoiar micro, pequenas e
médias empresas, explicou
Wang Daoshu, subchefe da
Administração Geral de Impostos, em uma coletiva de
imprensa.
Ao todo, foram diferidos
216,2 bilhões de yuans em
pagamentos de impostos para micro, pequenas e médias

empresas do setor manufatureiro no ano passado, disse.
Ele acrescentou que as
empresas das indústrias de
carvão, energia e aquecimento tiveram cortes, descontos e prorrogação de
impostos no valor de 27,1
bilhões de iuanes.
A receita tributária da
China, excluindo os reembolsos tributários para exportação, ficou em 15,46
trilhões de iuanes e atingiu a
meta anual do governo, observou Wang.
A receita tributária representou 15,1% do produto interno bruto do país em 2021,
diminuindo 0,1 ponto percentual e 3 pontos percentuais em relação a 2020 e 2015,
respectivamente, indicando
que as cargas tributárias sobre as entidades de mercado
foram mais aliviadas, disse.
Com Agência Xinhua

Máquinas e equipamentos:
aumentou 21,6% em 2021

A

receita líquida do setor de indústria de
máquinas e equipamentos no país aumentou
21,6% em 2021, na comparação com o ano anterior,
revela balanço da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). A média mensal de
receita em 2021 ficou em R$
18,5 bilhões e o total anual,
em R$ 222,4 bi.
Na comparação mensal,
em dezembro de 2021, as
receitas líquidas de vendas
mantiveram a desaceleração
observada desde o início do
segundo semestre, um total
de R$ 17,1 bilhões, o que representa queda de 6,9% em
relação ao mês de novembro.
Ainda assim, houve crescimento de 0,4% na comparação com dezembro de 2020.
A receita líquida interna
de dezembro teve queda de
9,9% na comparação com o
mesmo mês do ano anterior

e aumento de 25,3% no ano
de 2021 na comparação com
2020. A receita em dezembro
de 2021 chegou a R$ 11 bi e
a R$ 168 bi em todo o ano.
Já as exportações recuaram em dezembro de 2021
(31,8%) na comparação
com o mês anterior. No entanto, frente a dezembro de
2020, houve aumento de
46,4% em dezembro, quando se alcançou receita de US$
1 bi, o que resultou em crescimento acumulado no ano
de 34,2%, chegando ao total
de US$ 9,3 bi em 2021. Em
dezembro de 2021, o valor
acumulado das exportações
representou 24,4% da receita
de vendas do setor.
Segundo a Agência Brasil, as importações de máquinas e equipamentos,
também houve crescimento no mês de dezembro
(7,3%) na comparação com
novembro e na comparação
interanual (26,7%).

Santo, e deve ser estendida a todas as plataformas
em atividade até o fim de
2022. Há estudos em andamento também para a implementação em refinarias.
“Essa ferramenta, desenvolvida no âmbito do Programa estratégico EF100
– que prevê tornar os sistemas de produção ainda
mais eficientes - permite a
redução do tempo de planejamento das atividades de
manutenção, que são muito
importantes no calendário
da operação. Obtivemos
também um aumento de
eficiência na execução das
paradas de produção, assim como uma redução do
tempo de manutenção”, re-

lata o diretor de Exploração
e Produção da Petrobras,
Fernando Borges.
Para mapear cada unidade offshore são necessárias
de 3,5 mil a 5 mil fotos, que
são aplicadas sobre a planta
de engenharia, permitindo
a navegação imersiva, semelhante à tecnologia do Google Street View, por meio
do qual se pode visualizar
qualquer lugar do mundo,
seja uma rua ou um museu,
desde que a área tenha sido previamente fotografada por câmeras 360º. Em
breve serão incorporadas
novas funcionalidades à ferramenta, como busca e análise de imagens, por meio
de inteligência artificial;

busca inteligente de informações de manutenção em
bases de dados da empresa;
e ainda captura de realidade
(nuvens de pontos) e gamificação para treinamento de
SMS, através da integração
com outros componentes
da solução de digital twins
de integridade de ativos.
Solução
“O objetivo vai além do
desenvolvimento de uma
ferramenta de navegação
imersiva e passa pela aplicação de novas soluções para
integrar a ferramenta aos
nossos processos de trabalho e bases de dados da
companhia, além de incluir

outros métodos de imageamento dos ativos e tecnologias de inteligência artificial
(IA), como deep learning, para análise de imagens e busca de informações.
Grupos de Algoritmos
de IA poderão nos dizer,
por exemplo, onde há pontos de alta taxa de corrosão
que requerem reparo e, no
futuro, usaremos robôs para captura de imagens, acelerando a frequência dos registros com monitoramento
em tempo real, conectado
com a priorização e planejamento dos reparos”, explica
o diretor de Transformação
Digital e Inovação da Petrobras, Juliano de Carvalho
Dantas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – REGIONAL DO MÉIER
RUA ARISTIDES CAIRE, 53 – 207, MÉIER, RIO DE JANEIRO, RJ. C.E.P.: 20775-090 - Tel.: (21) 3279-8103 - E-mail: mei02vciv@tjrj.
jus.br: EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA
EM FASE DE EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO NOSSA SENHORA DA ESTRELA em face de MARLY VELASCO DA SILVA,
nos autos do PROCESSO Nº 0027754-84.2011.8.19.0208, NA FORMA ABAIXO: O(A) Doutor(a) ANA PAULA RODRIGUES SILVANO
- Juíza Titular da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco)
dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), que será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público
SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030;
Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a avaliação
será no dia 14/02/2022 às 12h, e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia
17/02/2022 às 12h, onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo certo que os lances serão realizados
exclusivamente através do portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para arrematação de forma
parcelada serão recebidas exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO:
APARTAMENTO Nº 201, SITUADO NA RUA XISTO BAIA, 70, FUNDOS, PIEDADE, RIO DE JANEIRO, RJ, COM FRAÇÃO DE 1/16 DO
TERRENO. MATRICULADO NO 6º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 49.893 E NA PREFEITURA SOB O Nº 0.978.282-2 E CL Nº 08396-4.
MEDINDO 70m² DE ÁREA EDIFICADA. DO PRÉDIO/APARTAMENTO: Está construído em rua asfaltada, com rede de água, luz e esgoto;
área residencial; com bom meio de transporte público, relativamente próximo de farmácias, colégios, vasto comercio; relativamente
próximo de estação de trem. Trata-se de apartamento com dois quartos sem suíte, possui um banheiro social, sem vaga de garagem, em
boas condições de conservação; condomínio sem porteiro, sem elevador. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelo terreno
que mede em sua totalidade 23,80m de frente, 24,00m nos fundos, 42,70m de um lado e 46,70m do outro; confrontando de um lado com
o terreno do prédio nº 62, do outro lado com terreno de Luiza Botafogo Gonçalves da Silva e nos fundos com o Prédio nº 62 da Rua Purus.
DA AVALIAÇÃO (Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 233): Assim, o Sr. Avaliador compareceu ao local em 15 de junho de 2021, e
levando-se em conta a sua localização, dimensões, área construída, características, conforme descrição acima, atribuo ao bem acima
descrito o valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), correspondentes a 43.181,388 UFIR, que atualizadas nesta data perfaz o
valor de R$ 176.676,64 (Cento e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). DOS DÉBITOS
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 16/11/2021, constam débitos de IPTU no
valor total aproximado de R$ 1.062,71 (hum mil, sessenta e dois reais e setenta e um centavos); Que conforme certidão de 16/11/2021
constam Débitos de FUNESBOM, cuja soma perfaz o valor de R$ 506,52 (quinhentos e seis reais e cinquenta e dois centavos); Que
conforme planilha fornecida pelo exequente atualizada em 24/11/2021 constam débitos de condomínio, que perfazia a quantia de
102.173,02 (cento e dois mil, cento e setenta e três reais e dois centavos). Cientes os interessados que todos os débitos acima apresentados,
serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados do que
conforme se vê por meio do R-4 resta demonstrada a cadeia dominial do imóvel, onde houve a COMPRA E VENDA DO IMÓVEL em favor
da executada. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o executado foi citado da
Execução conforme index. 35/36; Que no index. 133 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index. 151;
Que o Réu foi intimado da Penhora no index. 136. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas
e horários previstos no presente edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF;
2. Os interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online
exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 72 (setenta e
duas) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações
lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará os documentos requeridos
e aceitará as condições de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física:
Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de identidade aberto
(frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa
jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie)
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem
como procuração com poderes para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do
cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado.
6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante
das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro
não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas
na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas
as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores, promitentes compradores, os
usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato
intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no
estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características, compartimentos
internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos
bens, bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para
construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial
do Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário (DOC ou
TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do término do Leilão.
5.2. A conta corrente para a realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de contato
telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo
mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC),
aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais respectivas, bem como
pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação
considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art.
903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC,
tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na arrematação do
bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo 892 do CPC. 2. O valor da comissão do
leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago imediatamente e diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação, o qual não
está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a realização do leilão,
que serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC,
fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor da comissão e das despesas realizadas
no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão
ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas
adiantadas para sua realização. 4. Caso haja interessados em participar do leilão através de oferecimento de lances para pagamento
parcelado, deverá apresentar ao Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início de cada leilão, por escrito, através do
e-mail sergiorepresas@gmail.com, na forma do art. 895, I e II do CPC, competindo ao juízo decidir por sua pertinência, sendo certo, que
o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a proposta de
pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6.
Cientes os interessados que “o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos de IPTU, taxa de incêndio e condomínio,
desde que o preço comporte seu pagamento integral”, atendendo-se ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. 7.
Cientes os interessados que ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em
seu favor, e ainda, que partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas
com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por
intermédio deste Edital da hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na forma do art. 889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado
e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022. E eu, Leandro Mondego - Titular de
Cartório - Mat. 01-29873, o fiz datilografar e subscrevo. ANA PAULA RODRIGUES SILVANO - Juíza Titular.
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Taxa de juros dos EUA se mantém, mas deve subir em março
Manutenção da taxa já era algo esperado

O

Comitê
Federal de Mercado
Aberto (Fomc,
na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed), Banco
Central dos EUA, anunciou
nesta quarta-feira, manter a
taxa de juros no intervalo
entre 0,25% após reunião
de dois dias. Por outro lado,
o Fomc sinalizou que a taxa
será em breve elevada, provavelmente em março.
Sobre a decisão, Andrey
Nousi, CFA e fundador da
Nousi Finance, comentou
que o anúncio do Fed não
veio nada diferente do esperado. “Manteve juros inalterados e programa quantitativo termina em março.
Mensagem inicial é favorável”, comentou.

Segundo Nousi, a expectativa ainda é de subir
juros em março. O anúncio
é mais positivo ainda para
empresas de crescimento,
notadamente as empresas
de tecnologia que dominam
o índice
A Nasdaq subiu 0.7%
logo no momento do
anúncio. Andrey Nousi
faz uma tradução para decisão: “Isso se dá, pois o
Fed agindo como previsto,
dá mais conforto para os
investidores que precisam
de previsibilidade para terem confiança em suas decisões. Então o Fed agindo
como o esperado, mostra
que os riscos de inflação
estão sendo devidamente acompanhados pelos

membros do Fed. E é mais
positivo ainda para empresas de crescimento, pois
essas são mais suscetíveis
a mudanças de juros”, Na
opinião dele, a decisão é
considerada Dovish, pois
não aumentaram juros ou
terminaram o QE antes do
esperado e sem menção de
2 aumentos de uma vez.
Criptomoeda
Nousi explica que a manutenção da taxa, em geral,
foi positivo para o Bitcoin,
que chegou a subir 3,5%
com o anúncio, mas 20 minutos depois devolveu toda
a alta, bem como S&P 500 e
Nasdaq. Mercado bem errático nesse pós-reunião.

A leitura do economista
João Beck, sócio da BRA,
sobre a reunião do Fed é
que em março há grandes
chances de iniciar um processo de alta de juros. “Não
há informação nova além
do que já vinha sendo sinalizado nas últimas semanas”.
Para Beck, teremos menos liquidez ao longo do
ano e isso deve pesar nos
mercados. Em outras ocasiões de ciclo de alta de juros, mercados performaram
americanos performaram
bem. Mas dessa vez a inflação ameaça de forma mais
forte e já vemos alguns sinais de desaceleração da atividade econômica nos EUA
(vide auxílio desemprego).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - AVENIDA ERASMO
BRAGA, 115 - SALAS 209, 211, 213 – A - CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ. C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2928 - E-mail:
cap05vciv@tjrj.jus.br. EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05
DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO proposta por LUIS CARLOS VIEIRA em face de DULCELIO
JACOB DOS SANTOS, FRANCISCO RAIMUNEZ MOTA BATISTA e ANGELY CIFONI BATISTA, nos autos do PROCESSO Nº 003686355.1997.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO: O(A) Doutor(a) MONICA DE FREITAS LIMA QUINDERE – Juíza Titular da Vara acima, FAZ
SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interessados e em
especial ao(s) Executado(s), que será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO,
que tem escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030, e Telefones: (21) 99315-4063, (21)
99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a avaliação será no dia 21/02/2022 às 12h,
e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será realizado no dia 24/02/2022 às 12h, onde
o lanço inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo certo que os lances serão realizados exclusivamente através do
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO (Conforme Laudo de Avaliação
de index. 613): CASA SITUADA NA RUA COMANDANTE DIDIER, 60, LOTE 06, QUADRA A, NOVA CIDADE, SÃO GONÇALO, RJ.
MATRICULADO NO 4º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DE SÃO GONÇALO, SOB O Nº 31.355 E NA PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO SOB O Nº 10127000. MEDINDO 270m² DE ÁREA EDIFICADA. DESCRIÇÃO: Casa com três pavimentos e um porão,
com aproximadamente 270 metros quadrados, toda em alvenaria, com 2 salas, em piso frio e paredes pintadas; duas varandas, 04 quartos
todos com piso frio e paredes pintadas; 01 copa/cozinha com piso frio e paredes azulejadas até o teto; 04 banheiros, todos com piso frio
e azulejado até o teto; 01 área de serviço com piso frio; garagem para aproximadamente 03 carros; quintal com piscina em fibra de vidro,
com aproximadamente 10 metros quadrados; terraço com telhas com aproximadamente 100m² (cem metros quadrados). Portas externas
em alumínio e internas em madeira, e janelas em alumínio. Trata-se de imóvel em bom estado de conservação, com excelente localização
em rua fechada, asfaltada, com esgoto, abastecida com água encanada, fornecimento de energia elétrica, iluminação pública; transporte
coletivo e comércio a cerca de 100 metros da residência. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Mede: 21,00m de frente, 20,30m de
fundos, 19,00m à direita e 19,50m a Esquerda, confrontando nos fundos e a esquerda com os lotes 1038, 1036, 1006 e 1002 da Avenida
Nilo Peçanha de propriedade de Oscar Manuel e Lino Dias, parte da frente com o prédio nº 50 e a Direita com o prédio nº 70, ambos da
Rua Comandante Didier e de propriedade da Caixa ou Sucessores. DA AVALIAÇÃO: Assim, o imóvel objeto de leilão foi avaliado em
03/02/2020 no valor de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), correspondentes a 135.021,09 UFIR, que atualizadas nesta data
perfaz a Quantia de R$ 552.438,78 (Quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).
DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 13/01/2022
constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 2.413,75 (Dois mil, quatrocentos e treze reais e setenta e cinco centavos); Que
constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016 a 2028 e 2021 cujo valor aproximado perfaz a quantia de R$ 157,40 (cento
e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).Ciente os interessados que o valor da execução, conforme planilha juntada nos autos no
index. 663 perfaz o valor de R$ 313.966,09 (trezentos e treze mil, novecentos e sessenta e seis reais e nove centavos). Ciente os
interessados que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados até o ato do leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que os Executados foram citados conforme index. 24 devidamente representados nos
autos, conforme despacho de index. 519; Que no index. 65 consta deferimento da penhora; Que o Auto de Penhora foi Lavrado no index.
108; Que os Executados foram intimados da Penhora no index. 108; Que o Executado não se manifestou sobre a avaliação, conforme
certidão de index. 638; Que consta penhora no rosto dos autos, oriundo do Proc. 0005931-30.2010.8.19.0001 da 22ª Vara Cível da
Comarca da Capital, no valor de R$ 29.802,60 datado de 29/04/2015, conforme index 446. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1.
Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo que os horários considerados neste edital
serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar
o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.
sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável
civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso
constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos
a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de rosto (selfie) segurando
o documento de identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e
CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes autos, e
demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário,
tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação
pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes
de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura
existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial
de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada, os promitentes vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio
Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3
– As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante
alegar desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete
ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis de
eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o
preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma
enviada pelo leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as
despesas realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu
Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do
depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que
o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a desistência
da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá
em favor do credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro.
6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena –
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC,
tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na arrematação
do bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será efetuada à vista. Feito o leilão,
o valor apurado será depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo 892,
caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso haja algum interessado em participar do leilão através do oferecimento de lances para pagamento
parcelado, o mesmo deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do CPC) ao Leiloeiro através do e-mail: sergiorepresas@
gmail.com, sempre antes do início de cada leilão, para controle, lançamento de seu lance parcelado no site, e posterior apresentação
ao M.M. Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados que a proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato
o auto de arrematação ou o auto de leilão negativo (artigo 901, do CPC). 4. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arrematação,
ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente
a 5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante do lance. 4.2. Será devido ao
Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do produto da arrematação, ou
no caso de arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar
imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor de sua comissão e das despesas realizadas no leilão. 4.3. Outrossim, na hipótese de
sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da
Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização. Consumada a
arrematação, a comissão será de 5% do valor do lanço vencedor. 5. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre de
débitos fiscais e condominiais, na forma do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 6. Ficam sob encargo dos
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; 6.1. A partir da data da arrematação todas
as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser
de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será reagendado
no site e realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública por intermédio deste Edital, na
forma do art. 889 § único do CPC/2015. O edital se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste processo.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022. Eu, Meire Lucia Fernandes - Mat. 01-23609 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo.
Dr(a). MONICA DE FREITAS LIMA QUINDERE – Juíza Titular.

“Parte pode ser atribuída
a Ômicron, mas já existe a
percepção que parte da desaceleração pode ser uma
maturação natural do ciclo
econômico e que ainda deve piorar com a retirada de
estímulos e alta da taxa de
juros do Fed”.
Brasil
“No Brasil, vimos um IPCA-15 acima das expectativas, com média dos núcleos
elevada em 0,9% e a sinalização do Fed (esperado)
sobre o aumento de juros.
Mesmo assim, mercado de
DI´s conseguiu ter um dia
de alívio porque os traders
têm uma visão pro futuro
de desaceleração - ativida-

de fraca e política fiscal e
monetária contracionistas
porque o primeiro trimestre
é carregado de reajustes”,
analisa.
Segundo o economista, a
calma nos mercados de DI
também veio da arrecadação federal em dezembro
de R$ 194bi. Em janeiro,
deve ultrapassar R$200bi e
vamos começar o ano com
mais um superávit fiscal
acima das expectativas. “O
fluxo em Bolsa ainda é resultado da forte entrada de
investidor estrangeiro na
sequência do que temos
visto nas últimas semanas e
que agora começa a mostrar
uma entrada institucional
brasileira ainda tímida, mas
positiva”, acrescenta.

SOCIEDADE COOPERATIVA ALIMENTAR COOPERATIVA DE CONSUMO DE ALIMENTOS
CNPJ 25.225.252/0001-40 --- NIRE 33400055012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA: O Diretor Presidente da
SOCIEDADE COOPERATIVA ALIMENTAR - COOPERATIVA
DE CONSUMO DE ALIMENTOS, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a
serem realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição
do acontecimento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS
(COVID-19), será feita por meios online, no dia 08 de fevereiro de
2022, em primeira convocação às 17h00min com a presença de
2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em
segunda às 18h00min com metade mais 01 (um)do número total
de Cooperados Associados e em terceira e última às 19h00min
Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1.
Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação
de Contas do Exercício Social do Ano de 2021; 2. Relatório de
Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras
ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; 5.
Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social
do Ano de 2021; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7.
Eleição/Substituição de Membros da Diretoria. Volta Redondo/RJ,
26 de janeiro de 2022.
EDILSON CID DUARTE SEGUNDO - DIRETOR PRESIDENTE

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.

