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Três talentos que partiram
neste janeiro de 2022.
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Vista estonteante, mas falta
exigir o certificado de vacinação.
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Candidatura ao Guanabara conta
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Domingues e Sérgio Braga, página 4
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Conselhos de
empresas têm
menos de 30%
de mulheres

No próximo dia 9, os servidores do Banco Central vão paralisar
as atividades por quatro horas. A
decisão foi tomada em Assembleia Geral Nacional nesta quarta-feira. A categoria está mobilizada
em defesa da reestruturação de
carreira, com reajuste salarial.
“Conforme evidencia a mais recente atualização do Corrosômetro, o poder de compra do servidor segue sendo achatado. Já são
mais de 11 anos de arrocho remuneratório, com perdas equivalentes a mais de 30 salários atuais”,
afirma o sindicato dos servidores
do BC (Sinal).
Os funcionários reclamam
também que auditores da Receita Federal e delegados da Polícia
Federal já ganham hoje 10,72% e
13,03% a mais.

U

ma empresa de capital aberto deve ter um
mínimo de três a cinco
conselheiros em seu Conselho de
Administração, dependendo do
segmento de listagem, com percentual obrigatório de independentes. Neste meio, a presença
das mulheres ainda é pequena,
mesmos diante do fato de que a
ampla maioria (93%) têm um ou
mais diplomas além do ensino
superior, sendo os mais recorrentes os de Especialização ou MBA
(57%) e Mestrado (27%).
Uma parcela menor(7%) completou o Doutorado e apenas 2%
têm Pós-doutorado. Menos da
metade (39%) delas dedicaram entre 1 e 5 anos se preparando antes
de assumir o primeiro Conselho,
enquanto 8% investiram mais de 5
anos nesse processo. Essas são algumas das conclusões da pesquisa
Retrato da Conselheira no Brasil,
realizada pela WCD (WomenCorporateDirectors) Foundation com
apoio da KPMG Brasil.
O levantamento, inédito no país, também destacou que, entre as
principais estratégias de preparo,
estão as certificações para conselheiros (47%) e especializações
na área de Governança Corporativa (46%). Entre as mulheres que
atuam em Conselhos de Administração, 59% operam também
em Comitês de Assessoramento
ao Conselho - com destaque para
os Comitês de RH, Remuneração
e Sucessão (30%) e de Estratégia e Inovação (21%). Há, ainda,
um grupo expressivo que concilia
a carreira de executiva com a de
conselheira - são 48% das conselheiras que responderam à pesquisa. Dessas, 28 % são CEO/Presidentes, 26% estão em cargos de
diretoria executiva ou head de área
em multinacionais e 10% carregam o chapéu de CFO.
Apesar da representatividade
feminina ainda estar abaixo dos
30%, a maioria (80%) das conselheiras afirma que suas opiniões
são sempre ouvidas e consideradas, enquanto 19% ainda sentem
dificuldade em conquistar espaço
e 1% diz que raramente têm voz.
Sobre remuneração, a maioria das
respondentes recebe anualmente
de R$ 30 mil a R$ 100 mil (32%)
ou atuam pro bono (25%).
“A pesquisa WCD aponta que os
principais obstáculos para as mulheres chegarem aos conselhos são,
em geral, a falta de networking e relacionamento com a comunidade de
governança e falta de engajamento
de stakeholders com a diversidade nos
conselhos”, afirma Marienne Coutinho, Sócia da KPMG no Brasil e
Co-Chair da WCD Brasil.

Ida às compras diminuiu em dezembro

Alta nos estoques puxa
PIB de quase 7% nos EUA
No 1º trimestre de 2022, economia deve subir só 1%

A

economia dos EUA cresceu a uma taxa anual de
6,9% no quarto trimestre
de 2021 em meio a um aumento
nos estoques, informou o Departamento de Comércio dos EUA
nesta quinta-feira. O PIB real aumentou 5,7% em 2021, após uma
queda de 3,4% em 2020.
O aumento do PIB refletiu
principalmente altas no investimento privado em estoque, exportações, despesas de consumo
pessoal (PCE) e investimento fixo
não residencial, que foram parcialmente compensados por reduções
nos gastos dos governos federal,
estadual e local, mostrou o relatório. As importações, que são uma
subtração no cálculo do PIB, aumentaram.
“No quarto trimestre, os casos
de Covid-19 resultaram em contí-

nuas restrições e interrupções nas
operações de estabelecimentos
em algumas partes do país”, disse
o Bureau of Economic Analysis
(BEA) do departamento em uma
estimativa antecipada.
No terceiro trimestre, o PIB real havia aumentado 2,3% em meio
ao surto de Covid-19 alimentado
pela variante Delta e ao gargalo
contínuo de fornecimento, mostraram os dados da BEA.
Tim Quinlan e Shannon Seery,
economistas da Wells Fargo Securities, escreveram em uma análise
que “saboreia o sabor porque não
vai durar”, informa a agência de
notícias Xinhua.
“Os detalhes por trás da manchete melhor do que o esperado
apontam para uma desaceleração
nos gastos e um reforço nos estoques”, disseram Quinlan e Seery.

“Sem o aumento dos estoques, o
PIB teria sido de apenas 2% no
quarto trimestre.”
Diane Swonk, economista-chefe da firma de contabilidade Grant
Thornton, destacou a escassez de
chips de computador. “Os produtores de veículos nos EUA já tiveram que fechar algumas fábricas
temporariamente em janeiro, pois
a escassez de chips piorou”, disse
Swonk em um blog.
“Essas perdas, combinadas
com as grandes interrupções
devido à demanda e oferta da
variante Ômicron, sugerem um
início lento para 2022”, disse
Swonk. A previsão de sua equipe econômica é que o PIB real
chegue “quase parado”, com
uma taxa de crescimento anualizada de pouco mais de 1% no
primeiro trimestre de 2022.

Professores da educação básica
conseguem reajuste de 33%

O

presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, pelo Twitter,
reajuste de 33,24% no piso salarial
dos professores da educação básica. “É com satisfação que anunciamos para os professores da educação básica um reajuste de 33,24%

do piso salarial. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo
federal , desde o surgimento da Lei
do Piso”, afirmou. Em 2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.
O aumento leva em consideração o valor, por aluno, pela varia-

Servidores do Banco
Central param por
4 horas no dia 9

ção da inflação nos últimos dois
anos, conforme prevê a Lei do
Magistério. Segundo o presidente,
mais de 1,7 milhão de professores
de estados e municípios, que lecionam para mais de 38 milhões de
alunos nas escolas públicas, serão
beneficiados.

China combate
monopólios e facilita
empreendedor
O Conselho de Estado da China emitiu um plano para avançar
na modernização da regulamentação do mercado do país durante o 14º período do Plano Quinquenal (2021-2025). Iniciar um
novo negócio, por exemplo, será
mais simples e rápido, demandando cerca de 2 dias úteis, ante
4 atualmente.
O plano pretende fortalecer a
concorrência e as regulamentações antimonopólio. As empresas
da plataforma serão orientadas
a competir de forma ordenada,
e práticas como tratamento discriminatório e falsas promoções
de vendas “serão investigadas de
acordo com a lei”. Página 6

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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Françoise Forton, Elza Soares e Thereza Amayo
Por Paulo Alonso

S

e a cultura brasileira
já está à margem do
povo, com as medidas governamentais que, dia
após dia, a desqualificam, ela
ainda ficou mais pobre com
as partidas neste janeiro de
três ícones das artes cênicas e
musical. As mortes de Françoise Forton, dia 16, de Elza
Soares, dia 20, e de Thereza
Amayo, na última segunda-feira, dia 24, deixaram entristecidos uma legião de fãs,
amigos e familiares.
A atriz Françoise Forton
morreu aos 64 anos. Ela lutava contra um câncer que
afetou a bacia e chegou aos
pulmões, e não resistiu após
quatro meses de internação.
Ela estreou na televisão,
em 1969, na novela A Última Valsa, da Rede Globo.
Além disso, esteve presente,
sempre com charme, talento e versatilidade, em dezenas de trabalhos no teatro,
cinema e televisão, além de
séries e programas, sendo
os seus desempenhos elogiados pela crítica. Dentre
os seus trabalhos, estão as
novelas Estúpido cupido, Bebê
a bordo, Tieta, Meu bem, meu
mal, Perigosas peruas, Explode
coração, O Clone, I love Paraisópolis e Tempo de Amar. Sua
última aparição, na telinha,
foi Amor sem igual, em 2019.
No cinema, começou em
Marcelo Zona Sul, em 1970,
que retratava o cotidiano da
juventude carioca dos anos
60, numa sociedade ainda
rígida em suas tradições
morais e que se via questionada pelos novos valores assumidos pelos mais
jovens. As ruas e praias de
Copacabana serviram como
pano de fundo para uma

crônica bem ao estilo do
Rio de Janeiro. No elenco,
estavam Françoise, vivendo
Renata, e Stefan Nercessian, como Marcelo. Protagonistas, atuaram de forma
sublime e ambas as interpretações são lembradas até
hoje, pela desenvoltura e
pela química desse casal de
jovens. Ela esteve ainda em
outros nove filmes, sendo
Dulcina o último realizado
há três anos.
Nos palcos, Françoise
estreou, em 1965, em Pais
Abstratos, e atuaria em mais
20 outras peças, como A
Venerável Madame Goneau,
Toda Donzela Tem Um Pai
que É Uma Fera, Nós sempre
teremos Paris, Estúpido Cupido
e Um Amor de Vinil, sua última aparição no teatro, em
2016.
A atriz era filha única de
um francês e de uma brasileira, mãe de Guilherme, do
seu casamento com Ênio
Viotti, e estava casada, desde 2010, com o produtor
Eduardo Barata, com quem
convivi, na Faculdade da
Cidade, quando ele estudava jornalismo.
Françoise deixou sua história de vida de amor à arte
de representar nos palcos,
no cinema e na televisão.
Fez parte da história de todos nós que acompanhamos seus trabalhos inesquecíveis, com talento, sorriso
largo, coração grande e docilidade.
Ao longo de pouco mais
de 70 anos de carreira, Elza
Soares teve inúmeras músicas no topo das listas de sucesso no Brasil; alguns dos
maiores sucessos incluem:
Se acaso você chegasse,
Boato, Cadeira Vazia, Só
danço samba, Mulata assanha-

da e Aquarela do Brasil. Em
1999, foi eleita pela Rádio
BBC de Londres como a
cantora brasileira do milênio. A escolha teve origem
no projeto The Millennium
Concerts, da rádio inglesa,
criado para comemorar a
chegada do ano 2000. Além
disso, Elza aparece na 16ª
posição da lista das 100
maiores vozes da música
brasileira, elaborada pela revista Rolling Stones Brasil.
Elza Soares foi uma cantora, compositora e puxadora de samba, que amava
os Acadêmicos de Padre
Miguel e torcedora fanática
do Flamengo, e que flertou
com vários gêneros musicais como o samba, jazz,
samba-jazz, bossa nova,
mpb, soul, rock, funk e música eletrônica.
Mulher excepcional, artista de múltiplos talentos
e cidadã do Mundo, Elza
defendeu causas sociais,
venceu barreiras, driblou
obstáculos, alguns dos
quais quase que intransponíveis, e soube se reinventar
ao longo das sete décadas
nas quais reinou absoluta.
O disco A mulher do fim do
mundo, um dos últimos gravados, prova o tamanho da
sua ousadia e capacidade de
mudança.
Sua voz, inconfundível,
seu carisma, olhar e performances jamais serão esquecidos, uma vez que Elza Soares simboliza várias Elzas,
várias mulheres brasileiras.
Da favela ao estrelato, passando por casas de shows
importantes nos Estados
Unidos e na Europa, Elza
sempre se mostrou intensa,
presente, enorme e densa.
Elza Soares, como descreveu Caetano Veloso, “foi

uma concentração extraordinária de energia e talento
no organismo da cultura
brasileira”. E assim foi Elza Soares até o fim. Dois
dias antes de morrer, ainda
gravou um DVD, em São
Paulo, e estava finalizando
dois documentários sobre
sua riquíssima trajetória de
vida. E eu tive o privilégio
de conhecer, de bater vários papos com essa mulher
verdadeiramente extraordinárias, dona de uma personalidade única e que, em
dezembro do ano passado
já se tornara imortal, quando ingressou na Academia
Brasileira de Cultura. Elza
Soares morreu de causas
naturais, aos 91 anos, mas
ela viverá para sempre, pois
seu trabalho e voz são genuínos e incomparáveis.
A atriz Thereza Amayo,
de 88 anos, também não
conseguiu vencer a luta contra o câncer renal e morreu
em sua casa, em Laranjeiras.
Durante a carreira, Theresa,
que foi uma das primeiras
contratadas TV Tupi, atuou
em diversas novelas como
O Rei dos Ciganos, A Rainha
Louca, Sangue e Areia, A Última Valsa, Pecado Capital, Roque Santeiro, Senhora do Destino e Flor do Caribe.
Na vida pessoal, também
passou uma tragédia familiar, quando perdeu a filha
diplomata Lys Amayo, o
genro Antônio D’avila e o
neto Gianluca, que foram
vítimas do tsunami na Tailândia, em 2004.
Nascida em Belém, Theresa iniciou sua vida nos
palcos no Rio pelas mãos
de Dulcina de Moraes, em
1950. Em sua terceira peça
foi alçada ao posto de protagonista com o sucesso Irene,

de Pedro Bloch. Muito jovem e determinada, foi com
a companhia de Dulcina
para a Europa. Quando regressou, fez rádio e participou de filmes, tornando-se
uma das estrelas do cinema,
na década de 1950. Filmou
com astros como Anselmo
Duarte (O Diamante) e Mazzaropi (Fuzileiro do Amor).
Também foi pioneira da televisão, atuando na primeira
emissora, a TV Tupi. Dona
de beleza e carisma fascinantes, a atriz brilhou em
teleteatros e novelas ainda
nos primórdios do gênero,
quando eram exibidas apenas duas ou três vezes por
semana.
Sob a direção de nomes
como Chianca de Garcia,
Mauricio Shermann, Jacy
Campos, Victor Berbara,
Fábio Sabag e João Loredo,
Theresa estrelou programas
como Teatrinho Trol, Câmera
Um e Histórias do Teatro Universal. Também teve passagens pela TV Rio e TV
Continental, vivendo a transição da TV ao vivo para o
videotape.
Na década de 1960, Theresa consolidou-se como
estrela de primeira grandeza
do cenário artístico. Além
de protagonizar espetáculos como o musical Irma La
Douce, foi uma das primeiras
contratadas da TV Globo.
Viveu inesquecíveis personagens em novelas de Glória Magadan, Janete Clair
e Moysés Weltman, como
O Rei dos Ciganos, A Rainha
Louca, Sangue e Areia, Passos
dos Ventos e A Última Valsa.
Em 1975, deu vida à Mocinha, a jovem heroína da
primeira versão de Roque
Santeiro, de Dias Gomes,
proibida de ir ao ar no dia

da estreia pela censura do
regime militar. Na sequência, interpretou um polêmico par romântico interracial
com Milton Gonçalves em
Pecado Capital, de Janete
Clair. Theresa também esteve nos primórdios do SBT,
em O Espantalho, de Janete
Clair. Na década de 1980,
integrou o elenco da TV
Manchete, em Tudo ou Nada
e Carmen.
Theresa Amayo era viúva
do polímata Mário Brasini
(1921-1997), artista multimídia que se destacou como ator, autor, diretor, produtor e inventor (devemos a
ele a criação do “ponto eletrônico” usado até os dias
de hoje).
Seus mais recentes trabalhos, no teatro, foram em A
Garota do Biquini Vemelho, de
Artur Xexéo, As Eruditas,
Thérèse Raquin e Tricotando,
em 2016. Nos últimos anos,
a atriz também vinha marcando presença no cinema,
como S.O.S. Mulheres ao
Mar (2014), Sorria, Você está
Sendo Filmado (2015) e Sai
de Baixo – O Filme (2019).
Seu último trabalho, no entanto, permanecerá inédito:
em 2021, a atriz voltou aos
estúdios da TV Globo para interpretar uma amiga da
personagem de Marieta Severo na trama de Um Lugar
ao Sol, porém, as complicações com a doença a impediram de realizar o trabalho,
apesar de já ter gravado diversas cenas.
Aplausos para Françoise
Forton, Elza Soares e Thereza Amayo, três talentos
que partiram neste janeiro
de 2022.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

Como contratar um home equity sem correr risco
Por Rafael
Pimenta

Q

uando falamos em
levantar capital, existem diversas alternativas disponíveis no mercado.
Uma delas é o home equity,
que nada mais é do que uma
modalidade de empréstimo
com o imóvel em garantia,
muito comum na Europa e
nos Estados Unidos. Mas
uma dúvida muito frequente, que sempre escuto, é: por
que o Brasil não acompanha
essa movimentação?
O home equity é uma
modalidade para gerar capital dando um imóvel co-

mo garantia. Isso permite à
instituição financeira, que é
quem libera o crédito, cobrar juros mais baixos em
comparação com as demais
modalidades, além de disponibilizar o pagamento
em um prazo maior, já que,
por ter a garantia do imóvel,
os riscos de inadimplência
se minimizam.
A prática ainda é mais comum fora do Brasil. Segundo
a Exame Invest e a Statista,
em 2020, nos Estados Unidos, o mercado imobiliário
movimentou mais de US$ 21
trilhões seguindo o modelo
home equity, enquanto no
Brasil esse número ficou em
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torno de R$ 10 bilhões no
mesmo período.
A principal vantagem de
quem contrata esse tipo de
empréstimo é poder pagar
as taxas em prazos mais longos. Por si só, é uma forma
de levantar capital rapidamente, através de um imóvel. Contudo, esse modelo
gera um custo da parcela
que é paga para a instituição
que dispõe do crédito, tornando-se muito arriscado
ao longo do tempo.
Para o mercado brasileiro,
o modelo Home Equity Rentável (HER) é o ideal. Diferente do método tradicional
de home equity, a operação

ocorre sem risco para o cliente final e sem a chance de
perda do imóvel. Com essa
modalidade, nova por aqui,
a parcela fica por conta da
empresa intermediária, que
já possui um contrato direto
com as instituições financeiras para levantar o crédito, e
depois aluga o ativo digital
do imóvel pagando diretamente ao proprietário. Sendo
assim, o proprietário do imóvel não precisa se preocupar
em pagar essa parcela para a
instituição de que ele tomou
o crédito. Além disso, o proprietário do ativo digital ainda recebe um valor a título de
aluguel virtual pelo período
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acordado, que pode chegar a
mais de 20 anos.
Com anos de experiência no mercado financeiro,
aprendi a usar o dinheiro da
melhor forma possível. Por
isso, sempre aconselho sobre a utilização de modelos
de negócios que valorizem
os recursos parados, que seja recorrente, com o menor
ou nenhum risco e sem a
necessidade de mobilização,
deixando o recurso líquido.
A principal vantagem do
Home Equity Rentável é que
o cliente não coloca a mão
no bolso e ainda consegue
receber um aluguel mensal
de até 0,5%, sem risco algum

de perder o seu imóvel. Nos
Estados Unidos, o modelo
de home equity é bastante
utilizado, uma vez que é da
cultura americana nunca deixar um ativo parado. Contudo, o modelo que tornaria o
home equity americano rentável não funcionaria por lá,
pois não há tanta especulação sobre a carteira de ativos.
O novo modelo trabalha a
oscilação dos mercados aliado com o modelo de home
equity americano, tornando a
melhor alternativa e risco zero para o cliente.
Rafael Pimenta é fundador e CEO da
Holding RPX.
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Multinacionais enviam manifesto à
ONU sobre poluição por plástico
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Forte do Leme

A

pesar das vistas estonteantes, da segurança,
entrada gratuita e da limpeza, falta ao Forte do
Leme vida. Uma loja, um bistrô, melhor sinalização e,
por favor, exigir o certificado de vacina, o que não está
sendo feito.

Expo de fotos em Petrópolis
As mudanças da tonalidade do dia que Vanda Klabin
registra de sua janela fazem parte da exposição de fotos
que será inaugurada dia 5 de fevereiro, em Petrópolis, na
Casa de Cultura, no Centro.

Desrespeito
Continuam acontecendo, em vários locais do Rio, as
famosas raves. Riocentro, Mam, Ipanema... Além de não
terem nenhum tratamento acústico, deixando os moradores ensurdecidos, são retratos de aglomeração e descaso
com a pandemia.

Luxemburgo
Com 167 nacionalidades que residem na capital do país,
que tem 90.715 habitantes, menos de 30% dos luxemburgueses ali se fixaram. O português é a língua mais
falada no país. São 12.700 corações portugueses, 21.199
franceses, 4.604 espanhóis, 9.425 italianos e 4.529 belgas.
Uma verdadeira ONU.

Deu a volta por cima
A Nice Via Apia Turismo embarcou 100 passageiros
para Disney em janeiro. E acaba de criar um segmento
voltado para o turismo de luxo, niceviaapioaluxury, dirigido por Viviane Fernandes.

Belmonte fora da realidade
O Belmonte Leme precisa passar urgentemente por
uma reciclagem. Preços exorbitantes e serviço abaixo
da crítica. Parece que, nos demais, a situação é bem
parecida.

Vamos cuidar do
carioca de verdade
A cidade do Rio está precisando de atenção, sobretudo no transporte publico, que se deteriora diariamente.
Andam lotados que nem lata de sardinha, alguns desaparecem, e outros brincam de circular. Com a palavra, os responsáveis, lembrando a preocupação do próprio comitê
científico que assessora Eduardo Paes com a transmissão
do vírus.

A pergunta que
não quer calar
O governador Cláudio Castro precisa mesmo de 32
secretários de Estado, que custam R$ 830 mil por mês ao
Erário, em pleno ajuste fiscal?

M

ais de 70 empresas e instituições
financeiras pediram um tratado juridicamente vinculativo sobre poluição por plásticos em um
manifesto pré-Assembleia
das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Unea). É a
primeira vez que os líderes
da indústria defendem uma
política tão robusta sobre a
poluição plástica.
O novo manifesto inclui
o reconhecimento explícito
da necessidade de reduzir a
produção e o uso de plástico virgem, e vem apenas
alguns meses antes da Unea
5.2, em que os Estadosmembros terão uma oportunidade crucial de negociar
um tratado.A declaração de
quarta-feira aponta a gravidade da nossa atual crise
do plástico, que necessita
de esforços globais imediatos e combinados que
sejam capazes de resolver o
problema pela raiz – e também ao longo do seu ciclo
de vida, em paralelo com
a visão de uma economia
circular para os plásticos.A
pressão sobre a comunidade internacional por um
tratado juridicamente vinculativo aumenta: mais de 2
milhões de pessoas em todo o mundo assinaram uma
petição da WWF e mais de
75% dos Estados-membros
da ONU também apoiaram
os pedidos por um tratado.
O manifesto das empresas
está fortemente alinhado
com uma resolução para

estabelecer um mandato de
negociação para um novo
tratado que foi apresentado
para a próxima Unea por
um grupo de 42 países, liderado por Ruanda e Peru. As
discussões sobre o escopo e
a ambição do novo tratado
proposto estão em andamento e serão cruciais para
determinar se este tratado
será capaz de cumprir o objetivo de eliminar a poluição
plástica.
Aquecimento global
O mundo está cada vez
mais consciente da necessidade de reduzir os efeitos
do aquecimento global. Um
dos principais fatores que
podem contribuir para tal é
a adequada destinação dos
resíduos gerados pela sociedade, e uma das maneiras
mais efetivas para que tal
ocorra é o reaproveitamento, a reciclagem e a recuperação energética, seguindo sempre essa ordem de
prioridade.Uma das formas
para utilizar os resíduos não
recicláveis é transformá-los
em Combustíveis Derivados de Resíduos (CDR).
Atualmente, esta tecnologia
já amplamente utilizada no
Brasil e no mundo, tanto
no processo de produção
de cimento, na atividade denominada coprocessamento, bem como na geração
de energia elétrica, vapor
de água e aquecimento.Os
CDRs são utilizados em
grande escala mundialmen-

te e substituem combustíveis fosseis não renováveis
com significativos ganhos
ambientais, econômicos e
como a melhor solução do
problema do saneamento básico e, consequente,
da saúde pública, especialmente quando no Brasil se
gasta R$ 5,4 bilhões por
ano no tratamento de saúde decorrente da má gestão
de resíduos sólidos (ISWA,
2015).O recém-editado Decreto nº 10.936, de 12 de
janeiro de 2022, que regulamenta a Lei nº 12.305, de
2 de agosto de 2010, a qual
instituiu a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, vem
oportunamente contribuir
nesse sentido.
Reciclagem
Segundo o novo decreto,
o material coletado pela logística reversa que, devido
suas características técnicas
e por ser economicamente
inviável para ser reciclado
ou ser reaproveitado, poderá ser destinado para centrais de preparo de CDR,
com a devida rastreabilidade e pleno controle ambiental. Aplicável, inclusive,
a considerável parcela das
embalagens de agrotóxicos,
como já praticado em diversos países do mundo.
O decreto também prevê
que a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos deverá será disciplinada, de forma específica,
em ato conjunto dos Mi-

nistros de Estado do Meio
Ambiente, de Minas e Energia e do Desenvolvimento
Regional. Essa regulamentação, no entanto, já foi realizada em 2019, com base
no decreto anterior, quando
da edição da Portaria Interministerial nº 274, de 30 de
abril de 2019, sendo que o
novo decreto corretamente mantém a validade desta
importante regulamentação
de incentivo à recuperação
energética.
As plantas de produção
de CDR também deverão
trazer melhores condições
de trabalho para os catadores de materiais recicláveis
no âmbito dos sistemas integrados com coleta seletiva, priorizando a participação de cooperativas ou de
outras formas de associação
de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis,
constituídas por pessoas
físicas de baixa renda, mediante contrato formal.
Atualmente, os resíduos considerados perigosos, além dos pneumáticos
em fim de vida, integram
significativamente o CDR
produzido no Brasil, sendo
que o novo decreto detalha
um rol extenso de resíduos perigosos, inclusive solo
contaminado com combustíveis, que devem ser utilizados para a recuperação
energética, sendo inclusive
obrigatório se, em um raio
de 150 quilõmetros, houver
usina em operação e devidamente licenciada.

TSE define tempo de propaganda eleitoral dos partidos

O

Tribunal Superior
Eleitoral (TSE)
definiu o tempo
que os partidos terão na
propaganda gratuita no rádio e TV. De acordo com
portaria publicada na terçafeira, as legendas com mais
tempo serão DEM, MDB,
PDT, PL, PP, PSB, PSD,
PSDB, PSL, PT e Republicanos. Todos terão dispo-

níveis 20 minutos e 40 inserções nos dois meios de
comunicação durante o primeiro semestre deste ano.
A Justiça Eleitoral usou
o desempenho das legendas nas eleições gerais de
2018 para distribuição do
tempo, além de eventuais
retotalizações de votos
para a Câmara dos Deputados, fusões e incorpora-

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
(“Companhia”)
Companhia Aberta
CNPJ/ME N° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Disponibilização da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 17 de janeiro de 2022, às 10 horas. A Companhia vem informar sobre a
disponibilização da íntegra da ata acima mencionada na página da internet
deste jornal, na mesma data desta edição impressa, a qual poderá ser acessada
através do seguinte link: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2022.

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata Sumária da 147ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em
14.12.2021. Data, Hora e Local: Em 14.12.2021, às 16h, na sede social,
Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP
20931-675. Mesa: Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário:
Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social.
Edital de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade
com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberação:
• aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho
de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 7.12.2021,
dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em
livro próprio, para modificar parcialmente o estatuto social, no artigo 3º,
alterando o endereço da sede da sociedade, de Avenida Rio de Janeiro,
555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675 para Avenida Rio
de Janeiro, 555, salas 801, 901, 1.001, 1.101, 1.201, 1.301, 1.401, 1.701,
Caju, Rio de Janeiro, CEP 20931-675. Em consequência, a redação do
artigo 3º do estatuto social passará a ser a seguinte: “Artigo 3º) A Sociedade
tem sede na Avenida Rio de Janeiro, 555, salas 801, 901, 1.001, 1.101,
1.201, 1.301, 1.401, 1.701, Caju, no município e comarca do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, e foro no mesmo município.” Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos,
lavrando-se a presente Ata, que aprovada por todos os presentes, será
encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson
Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Acionista: Bradesco Gestão
em Saúde S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson
Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Declaração: Declaramos para os
devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que
são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Presidente:
Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Jucerja Certifico o arquivamento em 14/01/2022, sob o nº 00004724826.

ções de legendas. No total,
foram distribuídos 305 minutos de veiculação e 610
inserções aos 23 partidos
que cumpriram os requisitos.
Na propaganda gratuita,
os partidos devem cumprir
a legislação eleitoral e veicular conteúdos que difundam
os ideais partidários, mensagens aos filiados, temas

de interesse da sociedade
e promoção da inclusão na
vida política do país.
O tempo definido pelo
TSE não tem relação com
a propaganda eleitoral destinada à apresentação dos
candidatos que vão concorrer às eleições de outubro.
O horário eleitoral gratuito terá início somente em
agosto.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES, PESQUISAS E
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 36.251.239/0001-81
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Pelo presente, ficam convocadas
as empresas representadas por este Sindicato na base territorial
do Município do Rio de Janeiro, a comparecerem a AGE que
se realizará no dia 04/02/2022, às 09:30 horas em primeira
convocação, ou às 10:00 horas em segunda convocação, com
qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Tomar ciência da proposta de reivindicações
CCT/2022 apresentada pelo Sindicato profissional (SINDAUT);
2) Discutir e aprovar uma contraproposta à ser negociada com
o respectivo Sindicato; 3) Discutir e aprovar a cobrança da
Contribuição Assistencial em favor do Sindicato, para atendimento
das despesas operacionais; 4) Assuntos Gerais. As empresas
se farão representar através de sócio, diretor e/ou gerente
devidamente credenciado, na sede do Sindicato situada na Rua
Senador Dantas, 71 sala 804 - Centro - RJ, onde será realizada a
Assembleia. Wilvandir Cunha Galvão de Lima - Presidente.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0003135-9

COMUNICADO AO MERCADO

O Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., comunica ao mercado e aos acionistas, que em reunião de 27/01/2022, deliberou: Em substituição ao Auditor atual Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes - CNPJ
nº 49.928.567/0002-00, foi escolhida, por unanimidade, a Grant Thornton
Auditores independentes - CNPJ nº 10.830.108/0002-46, para prestação dos serviços profissionais de auditoria das demonstrações financeiras
da Companhia para o exercício social de 2022, cujos trabalhos terão início
a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre
de 2022. A Companhia informa, ainda, que a mudança de Auditor foi realizada, exclusivamente, para atender a norma de ROTATIVIDADE DOS
AUDITORES de que trata art. 31 da Resolução CVM nº 23/2021 e que
obteve a devida anuência do Auditor substituído.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022.
Leandro Cardoso Massa
Diretor de Relações com Investidores
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PT e PDT podem
se unir para ter
Ceciliano no Guanabara

O

PT fará agora em fevereiro o lançamento oficial da
candidatura do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, ao Senado. Mas nada parece definitivo,
e a direção do partido ainda cogita lançá-lo na disputa ao Palácio Guanabara. Uma das possibilidades seria
uma aliança com o PDT, tendo o ex-prefeito de Niterói,
Rodrigo Neves, como vice de Ceciliano. Neves é pré-candidato a governador e, assim como Ceciliano, conta
com a simpatia de Eduardo Paes e de outros caciques da
política fluminense.

Recuperação do setor
automotivo
O deputado Noel de Carvalho (PSDB) vai integrar
o grupo de trabalho criado
pelo Governo do Estado
para tratar da retomada dos
investimentos no setor automotivo do Estado do Rio
de Janeiro. O grupo, que será
composto por membros do
Cluster Automotivo do Sul
Fluminense e representantes
de secretarias estaduais, terá Noel de Carvalho
a finalidade de apresentar as prioridades para o desenvolvimento do setor. O polo automotivo do Sul Fluminense é o
segundo maior do país.

Mantendo distância de ex-aliados
Eduardo Paes segue se distanciando de antigos aliados.
Esta semana, o deputado Coronel Jairo (PSD) solicitou ao
governador Cláudio Castro, que, a partir de entendimentos
com a Secretaria Municipal de Transportes, sejam tomadas
as providências necessárias para instalação de um semáforo na Estrada do Campinho, em Campo Grande, Zona
Oeste do Rio. Há poucos anos, Jairo tinha acesso direto ao
gabinete do prefeito para resolver esse tipo de problema e
era atendido imediatamente.

Fiscalização em
unidades de saúde
Mesmo em recesso parlamentar, o deputado Filippe Poubel (PSL) mantém
a sua rotina de fiscalizações
em unidades de saúde. Na
visita à UPA de Mesquita, bairro Edson Passos, o
parlamentar flagrou irregularidades na triagem de pacientes, longo tempo de espera e equipamentos com Filippe Poubel
defeito.

Mais unidades de castração
O Estado do Rio poderá ganhar, este ano, unidades
móveis de castração animal em 19 municípios graças às
emendas apresentadas pelo deputado Marcus Vinícius
(PTB) ao Orçamento de 2022. A iniciativa ocorre em
meio a um índice recorde de abandono de animais de
estimação durante a pandemia. Estima-se que, entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, o abandono de animais
cresceu 60% no estado.

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 l Monitor Mercantil

Brasil quer retaliar países em
disputas paralisadas na OMC

O

Congresso Nacional vai analisar
uma medida provisória que autoriza o Brasil a suspender concessões
e até retaliar membros da
Organização Mundial do
Comércio (OMC) em disputas comerciais enquanto
audiências estiverem interrompidas no organismo
internacional que regula o
comércio global de bens e
serviços.
A MP 1.098/2022, editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi
publicada na edição desta
quinta-feira do Diário Oficial
da União. De acordo com
o governo, a autorização

foi motivada pela paralisia
do Órgão de Apelação da
OMC, que se arrasta desde
dezembro de 2020.
Os Estados Unidos bloquearam nos últimos dois
anos as nomeações de juízes para o órgão que funciona como um tribunal de
recursos e pode determinar
sanções a contraventores.
Com a MP, a Presidência da
República poderá colocar
em prática as decisões favoráveis já obtidas na OMC,
mas que ainda não foram
implementadas devido aos
recursos apresentados.
“Com o intuito de pôr
em prática as decisões favoráveis para o Brasil, preten-

de-se adotar a Câmara de
Comércio Exterior de competência explícita para suspender concessões e outras
obrigações em retaliação a
membros da OMC que se
utilizem de apelações dirigidas ao órgão de apelação”,
aponta o governo.
Segundo a Agência Senado, apesar de produzir
efeitos jurídicos imediatos,
a Medida Provisória precisa passar por votação pelas
Casas do Congresso Nacional (Câmara e Senado)
para se converter definitivamente em lei ordinária.
O prazo inicial de vigência
é de 60 dias, prorrogado
automaticamente por igual

período, caso não tenha sua
votação concluída. Para ser
transformada em lei, a MP
precisa passar por votação
na Câmara e no Senado em
até 120 dias.
O governo entende que
o intuito da MP é “pôr em
prática as decisões favoráveis para o Brasil” e “adotar a Câmara de Comércio
Exterior” para concretização das sanções. ,A suspensão de concessões e outras
obrigações, segundo a MP
tem o propósito de exercer
a “retaliação a membros da
OMC que se utilizem de
apelações dirigidas ao órgão
de apelação”, que está paralisado.

Faturamento da mineira Lett avançou 70% em 2021

A

Lett, startup mineira especialista em
Trade Marketing
Digital, reportou que em
apenas 12 meses, a empresa
conseguiu um aumento de
mais de 70% em seu faturamento. Esse crescimento ao
longo de 2021 foi um dos
motivos da empresa ter sido
adquirida pela Neogrid por
R$ 38,4 milhões em setembro de 2021. Os resultados
fazem parte do trabalho
que permite com que indústrias globais consigam vender mais no e-commerce
por meio de inteligência de
dados, atendimento consultivo e tecnologia de ponta.

Utilizando inteligência artificial, a Lett permite que
indústrias monitorem as informações das páginas de
produtos nos e-commerces,
como imagem, descrição, título, avaliações e comentários
para compreender como seus
produtos são expostos para
o consumidor. Além disso,
a empresa também permite
que as marcas acompanhem
a volatilidade dos preços dos
seus produtos, se os itens estão disponíveis para a compra
e qual é o posicionamento de
palavras-chaves estratégias
nas buscas dos varejos.
O trabalho da Lett é reconhecido por marcas glo-

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.

bais, como Nestlé, Ambev,
Mondelez e P&G. Atualmente, a Lett monitora mais
de 6 milhões de páginas de
produto em mais de 500 e-commerces.
Segundo a empresa, um
dos motivos para o alto
crescimento no faturamento foi a aquisição de novos
clientes e internacionalização. Em 2021, a startup
consolidou a sua marca em
12 países da América Latina, com foco principal no
Brasil, México e Colômbia
e aumentou a sua carteira
de clientes em 41%.
A Lett focou na contratação de novos talentos. Em

2021, a equipe da empresa
aumentou em 40%, no qual
houve contratação para todas
as áreas, especialmente para
Atendimento ao Cliente.
Para 2022, a expectativa
é que os resultados sejam
ainda melhores. “Em 2022,
acreditamos que a aquisição
pela Neogrid fará toda diferença na nossa operação.
Teremos mais investimentos em estrutura, pessoal e
tecnologia e queremos dobrar o nosso faturamento
ao traçar estratégias assertivas de internacionalização.
O potencial da Lett será
ainda maior”, explica Davi
Song, CEO da Lett.

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.

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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Governo aposta na abertura do
mercado de gás natural em Rondônia

O

governo acredita
que a abertura do
mercado de gás
natural no estado de Rondônia vai potencializar a
exploração de gás na bacia
dos rios Solimões e Amazonas, na Região Amazônica. A afirmação foi feita
na solenidade do anúncio
da abertura desse mercado
no estado nesta quinta-feira
(27).
Sancionado em abril do
ano passado, a Lei do Gás,
(Lei 1.134/21) criou mecanismos para o chamado
novo mercado do gás. Segundo o ministro de Minas
e Energia, Bento Albuquerque, a lei já trouxe resultados com a chegada de novas empresas no segmento
de exploração e suprimento
de gás natural.
Na região da Bacia do
Rio Amazonas, a produção
de gás natural teve início
em 2021, com a exploração do campo de Azulão.
Segundo a Eneva, empresa
que comprou o campo, o

gás produzido em Azulão
será usado na geração de
energia pela termelétrica.
Há ainda a perspectiva de
exploração do gás no campo de Juruá, na Bacia do
Solimões.
“Isso vai ser muito bom,
não só para o abastecimento energético de Rondônia, mas também o gás
é um insumo muito importante para a indústria.
As indústrias virão para
Rondônia, muitas delas já
estão estabelecidas aqui e
chegaram nos últimos três
anos, e eu entendo que o
estado de Rondônia terá
um desenvolvimento muito mais rápido com esse
novo marco legal”, disse.
“O mesmo que vai ocorrer
com o potencial de de gás
na Bacia do Solimões e do
Amazonas e que vai certamente beneficiar o estado
de Rondônia”, disse Albuquerque.
Entre outros pontos,
a nova legislação acabou
com o regime de conces-

são para a exploração do
produto e criou novos critérios para o acesso à infraestrutura essencial para
movimentar o gás natural
e o regime de entrada e
saída do produto nos gasodutos.
Empresas
Agora, as empresas interessadas em explorar o gás
natural precisam apenas de
uma autorização da Agência Nacional de Petróleo
(ANP). Outro ponto da lei
é que diferentes empresas
podem atuar em diferentes
etapas da cadeia produtiva
do gás, a exemplo do transporte, uma vez que a legislação garante o livre acesso
para esses agentes aos gasodutos.
“Antes não se tinha acesso a toda infraestrutura de
gás natural, porque havia no
país, por muitos e muitos
anos, um monopólio, realizado pela Petrobras, que
não tinha condições, por

questões até de recursos para investimento, de prover
o melhor serviço. Esse novo marco legal de gás propiciou que novos agentes
participassem do processo.
Até o ano passado, nós só
tínhamos uma empresa, que
era a Petrobras. Hoje temos
sete empresas”, disse o ministro.
Mesmo com a aprovação
do novo marco, ainda é preciso que os estados modifiquem suas legislações para
se adequar. A Constituição
garante a competência dos
entes federados para regulação dos serviços locais de
gás canalizado, como a distribuição.
Segundo a Agência Brasil, além de Rondônia, outros estados já mudaram
suas legislações, a exemplo
do Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Ceará. O
Rio Grande do Norte já
encaminhou um projeto para a Assembleia Legislativa
modificando a legislação
local.

Três perguntas: a reunião do
Fed e os juros dos Estados Unidos
Por Jorge Priori

N

a primeira reunião do Federal
Open
Market
Committee (Fomc) de 2022,
o Fed decidiu manter a taxa
de juros americana entre 0 e
0,25%. Conversamos sobre
os impactos dessa decisão
com Daniel Cawrey, diretor
de Estratégia (CSO, Chief
Strategy Officer) da Passfolio, empresa americana de
investimentos sediada em
San Francisco, California. A
próxima reunião do Fomc
está programada para os
dias 15 e 16 de março.
Como você viu a decisão do Fed em manter os
juros americanos?
Nada mudou no curto prazo, e as taxas foram
mantidas no intervalo de
0% e 0,25%. Há sinais, no
entanto, de que o Fed pode aumentá-las em março.
Seria a primeira alta desde
2018. Manter o status quo
tira, neste momento, o foco
da discussão sobre a taxa de
juros, mas é interessante ver
que eles estão preparando
os investidores para esse
movimento futuro. Isso dá
às pessoas e às organizações
tempo para planejar o que
querem fazer com seus in-

Divulgação Passfolio

vestimentos e também com
suas dívidas, já que o dinheiro possivelmente ficará
mais caro para emprestar ao
longo de 2022.
Como essa decisão
pode impactar as economias emergentes, principalmente a brasileira?
Isso significa dinheiro
mais barato. Na prática, isso representa mais recursos para investimento e,
portanto, crescimento. Mas
também pode significar turbulência contínua. As economias fora dos Estados
Unidos dependem de fluxos
de capital estrangeiro. Se as
taxas de juros aumentarem
em março, isso diminuirá
esses fluxos e desacelerará o
crescimento.
Novamente, é por isso
que é importante que o Fed
esteja sinalizando um movimento no futuro, para que
os preparativos possam ser
feitos caso as dívidas aumentem.
É importante lembrar
que uma eventual baixa nas
taxas do dólar geralmente significa que as economias emergentes irão tomar
emprestado esses dólares quando tiverem boas
oportunidades, mas eventualmente podem precisar

BC: Consulta de
valores esquecidos
só em 14 de fevereiro

D

epois de sair do ar
por causa do alto
volume de acessos, o sistema que permite
consultar valores esquecidos em bancos e instituições financeiras só voltará a
funcionar em 14 de fevereiro, informou nesta quintafeira o Banco Central (BC).
Por três semanas, a funcionalidade dentro do sistema
Registrato permitirá apenas
consultas. Os pedidos de
transferência dos valores
só poderão ser agendados a
partir de 7 de março.
“O BC informa que, a
partir de 14/02/2022, o cidadão poderá consultar se têm
algum valor a receber. Em
caso positivo, será imediatamente informado sobre a
data em que poderá solicitar
a transferência dos recursos
para sua conta. Essas solicitações de transferências poderão ser agendadas a partir de
07/03/2022, na data informada pelo sistema”, informou o BC em nota.
A ferramenta do sistema Registrato, que fornece
um extrato das relações de
clientes com instituições
financeiras, entrou em funcionamento na última segunda-feira (24). Por causa
da demanda excessiva, no
entanto, apresentou instabilidade na noite de segunda e
saiu do ar na terça-feira (25)
à tarde.

O BC diz que está investindo fortemente na ampliação da capacidade de
atendimento do Registrato. Nas primeiras horas de
funcionamento do sistema,
cerca de 79 mil pessoas e
empresas conseguiram fazer a consulta e concluir
8,5 mil pedidos de resgate
de recursos, que somam R$
900 mil, informou a autoridade monetária. De acordo
com o BC, a devolução dos
R$ 900 mil ocorrerá em até
12 dias úteis, por meio de
Pix, para a conta indicada
pelo usuário.
Atualmente, existem R$
8 bilhões esquecidos em
instituições financeiras no
Brasil, diz o BC. Desse total, até R$ 3,9 bilhões podem ser resgatados por 28
milhões de pessoas e de
empresas na fase inicial da
ferramenta. Nos próximos
meses, o serviço será ampliado para outras modalidades de saque.
Nesta etapa, podem ser
devolvidos recursos de contas-correntes ou poupanças
encerradas e não sacadas,
cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito com termo de compromisso assinado com o BC e
cotas de capital e rateio de
sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito e grupos de consórcio
extintos.

Prazo para
Apresentação do 3º Ciclo
da Oferta Permanente

A

pagá-los quando o câmbio
estiver desfavorável.
De uma forma geral,
qual a sua avaliação sobre o estado atual da economia americana?
Com a inflação em alta e
o mercado de ações flutuando, os formuladores de
políticas imaginam que taxas mais altas podem diminuir a volatilidade recente, e
esta é uma preocupação real
dos investidores. As pessoas
nos Estados Unidos estão

preocupadas com o aumento dos custos. Como disse
o Fed, a inflação está muito
acima de sua meta anual de
2%. E o mercado imobiliário está superaquecido, com
grandes áreas vendo os custos dispararem.
No geral, a economia está indo bem, mas as pessoas
devem se preocupar com
dinheiro barato e aumento
de preços. Espera-se que
esse possível aumento das
taxas de juros pelo Fed controle estes fatores.

Agência Nacional
de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) informou
nesta quinta-feira que todas as empresas inscritas
interessadas em participar
do 3º Ciclo da Oferta Permanente têm até a próxima quinta-feira (03/02/22)
para apresentação de novas
declarações de setores de
interesse
acompanhadas
de garantias de oferta. Há
78 empresas inscritas para
participar da Oferta Permanente. A oferta permanente está prevista para 13 de
abril de 2022.
As declarações de setores de interesse acompanhadas de garantias de
oferta deverão ser entregues exclusivamente no
serviço de Protocolo do
Escritório Central da
ANP, aos cuidados da Superintendência de Promoção de Licitações (SPL),
ou remetidas por serviço
de entrega expressa contratado pela empresa para
envio da documentação à
ANP. O Protocolo do Escritório Central da ANP
está funcionando em horário normal, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 17h.

A Oferta Permanente é uma modalidade de
concessão de blocos e de
áreas com acumulações
marginais para exploração
ou reabilitação e produção
de petróleo e gás natural.
Nessa modalidade, há a
oferta contínua de blocos
exploratórios e áreas com
acumulações
marginais
localizados em quaisquer
bacias terrestres ou marítimas.
Uma vez tendo sua inscrição aprovada no processo, a empresa pode declarar
interesse em um ou mais
dos blocos e áreas ofertados
no Edital. Após aprovação
pela CEL uma ou mais declarações de interesse, tem
início um ciclo da Oferta
Permanente, com a divulgação de seu cronograma pela
Comissão.
Os ciclos correspondem
à realização das sessões públicas de apresentação de
ofertas para um ou mais
setores que tiveram declaração de interesse. No dia da
sessão pública, as empresas
inscritas podem fazer ofertas para blocos e áreas com
acumulações marginais nos
setores em licitação naquele
ciclo.

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 l Monitor Mercantil

6 Financeiro

Relatório lista marcas chinesas como globalmente mais fortes
TikTok está em 18º lugar entre as 500 mais valiosas

V

árias empresas chinesas figuram entre
as marcas mais fortes e de crescimento mais
rápido do mundo listadas
pelo relatório “Global 500
2022”, da consultoria britânica Brand Finance e publicado na nesta quarta-feira
(26). O relatório nomeia o
aplicativo de mensagens e
chamadas, WeChat, como a
marca mais forte do mundo
e o serviço de rede social,

Douyin, ou sua versão internacional, TikTok, a que
mais cresce.
O WeChat, um aplicativo
multiuso desenvolvido pela
empresa chinesa de internet
e tecnologia Tencent, mantém o título pelo segundo
ano consecutivo, pois “desempenha um papel integral
no dia a dia na China, com
seu pacote abrangente de
serviços permitindo que os
clientes enviem mensagens,

façam chamadas de vídeo,
peçam comida e comprem
online”, explica o relatório
da Brand Finance.
Listada em 18º lugar entre as 500 marcas mais valiosas do mundo está a plataforma de vídeo TikTok,
ou seu aplicativo correspondente chinês, Douyin.
A ascensão deste novo
estreante é uma “prova de
como o consumo de mídia
está mudando”, observa o

relatório. “Com sua oferta
de conteúdo de fácil assimilação e entretenimento,
a popularidade do aplicativo se espalhou por todo
o mundo”, acrescenta, e
que “também atuou como
uma ferramenta criativa e
forneceu uma forma de as
pessoas se conectarem durante o confinamento”.
As marcas de automóveis
chinesas também “deram
grandes passos e contra-

BB DTVM puxa liderança em gestão de fundos

A

corretora
BB
DTVM
(Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A
do Banco do Brasil) ficou
com a primeira posição no
ranking de gestão de fundos
de investimento de 2021,
segundo o Ranking Anbima
(Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados
Financeieros e de Capitais)
de Gestão de Fundos.
O ranking classifica as
maiores assets de acordo
com o patrimônio líquido
de seus fundos. A instituição fechou o ano com
R$1,4 trilhão de patrimônio
líquido e está no topo da

lista desde 2006, quando foi
criado o ranking.
Em segundo lugar está
o Bradesco com R$ 540,6
bilhões e em terceiro o Itaú
Unibanco com R$ 493,7
bilhões. Em 2021, a Itaú
Asset entrou no ranking da
Anbima e passou a receber,
gradativamente, os fundos
do Itaú Unibanco. Essa migração fez com que o banco
perdesse 34% do seu patrimônio líquido, caindo da
segunda posição, em 2020,
para a terceira em 2021. Na
soma das duas instituições,
o Itaú Unibanco permaneceria em segundo lugar.
Na comparação com 2020,

entre as dez maiores instituições da lista, a empresa que
mais cresceu na atividade de
gestão foi a BRL DTVM. O
patrimônio líquido dela saltou de R$ 106,7 bilhões para R 213,2 bilhões – a maior
parte do montante foi puxado pela gestão de FIPs (Fundos de Investimento em Participações).
Segundo a Anbima, a
concentração do patrimônio
líquido das dez primeiras gestoras do ranking em relação
ao restante da indústria caiu
61,2%, em 2020, para 59,5%
em 2021. No ano, o número
de gestoras cresceu 16% na
comparação com 2020. Nes-

te montante, chama a atenção
a quantidade de instituições
com patrimônio sob gestão
na classe de previdência, que
teve o maior crescimento na
comparação com as demais
e registrou alta de 29,5% no
ano.
Na atividade de administração de fundos, a BB
DTVM também mantém a
liderança, com patrimônio
líquido de R$ 1,4 trilhão, de
acordo com o Ranking Anbima de Administradores
de Fundos. Os destaques
da instituição são as classes
de renda fixa (R$ 918,8 bilhões) e de previdência (R$
304 bilhões).

riaram a tendência global
de crescimento negativo
no setor”, diz o relatório,
acrescentando que a BYD,
fabricante líder de veículos
de nova energia da China, é
a marca que mais cresce no
setor com um aumento de
100% no valor da marca.
Segundo a Agência Xinhua, o setor de tecnologia
é novamente o mais valioso,
de acordo com o relatório.
A Huawei, o principal for-

necedor global de infraestrutura de tecnologia da
informação e comunicação
e dispositivos inteligentes,
recuperou sua posição entre
as dez marcas mais valiosas
do mundo, pois vem “intensificando fortemente os
investimentos tanto em empresas nacionais de tecnologia quanto em P&D (pesquisa e desenvolvimento),
além de voltar seu foco para
os serviços em nuvem”.

B3 atualiza carteira do
índice criado com a GPTW

A

B3 informa que a
primeira
carteira
do IGPTW B3 terá
sua composição atualizada a
partir de 1º de fevereiro. As
empresas Localiza, Mosaico
e Neogrid passam a integrar
a carteira, e a Bemobi Tech
será considerada como ranqueada.
O IGPTW B3 é o resultado de uma carteira teórica de
ativos, elaborada de acordo
com as empresas certificadas e as melhores empresas
para se trabalhar, a partir do
ranking nacional, ambos preparados pela Great Place to
Work (GPTW).

A iniciativa apoia os investidores nas decisões de
investimento com viés para
empresas que trazem para
o centro de debate a relação entre as pessoas e o
desenvolvimento dos funcionários, gerando também
um impacto positivo nos
negócios. O IGPTW B3 é
composto de ações e units
exclusivamente de companhias listadas na B3
Segundo a B3, a atualização é necessária devido a divergências técnicas nas bases de dados consideradas
para a elaboração da carteira inicialmente divulgada.

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

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

