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Balança tem 
déficit pelo 
terceiro
janeiro seguido

Em janeiro, a balança comer-
cial registrou déficit de US$ 176 
milhões, pressionada pelos cus-
tos internacionais da energia. 
Esse é o terceiro ano seguido em 
que as importações superaram as 
exportações no primeiro mês do 
ano.

O resultado de 2022, porém, é 
20% menor em relação a janeiro 
de 2021, quando o país tinha im-
portado R$ 220 milhões a mais 
do que tinha exportado. A última 
vez em que o país tinha registra-
do superávit comercial em janei-
ro foi em 2018, com resultado 
positivo de US$ 1,656 bilhão.

O saldo ficou negativo apesar 
de as vendas externas terem ba-
tido recorde para o mês, desde o 
início da série histórica, em 1989. 
No mês passado, as exportações 
somaram US$ 19,673 bilhões, 
com alta de 25,3% em relação a 
janeiro de 2021 pelo critério da 
média diária. O recorde anterior 
havia sido registrado em janeiro 
de 2018 (US$ 16,769 bilhões).

As importações totalizaram 
US$ 19,849 bilhões, crescimen-
to de 24,6% na comparação 
com o mesmo mês do ano pas-
sado, também pela média diária. 
O valor foi o terceiro mais alto 
registrado para meses de janeiro 
desde 1989, perdendo apenas pa-
ra janeiro de 2014 (US$ 20,238 
bilhões) e de 2013 (US$ 20,157 
bilhões).

Para 2022, o governo prevê 
superávit de US$ 79,4 bilhões. 
A estimativa já considera a nova 
metodologia de cálculo da bal-
ança comercial.

Mercado projeta Selic 2 p.p 
acima do estimado pelo BC
Nova taxa de juros será anunciada nesta quarta-feira

Por Regina Teixeira, 
especial para o MM

Nesta quarta-feira, o Co-
mitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco 

Central vai anunciar a nova taxa 
básica de juros, a Selic, que no mo-
mento está em 9,25% ao ano. Ela 
foi definida no dia 8 de dezembro 
de 2021 pelo Copom, que decidiu 
subir a taxa de 7,75% para 9,25%– 
a sétima alta consecutiva. O mer-
cado projeta o aumento acima do 
patamar de 1,25 p.p anunciado na 
última reunião do comitê. 

Jansen Costa, sócio-fundador 
da Fatorial Investimentos disse ao 
Monitor Mercantil que o Banco 
Central já havia comunicado sobre 
o aumento de 1,25 ponto, mas o 
mercado começa a especular uma 
alta próxima a 1,5 ponto.

“O Boletim Focus [publicação 
semanal divulgada pelo BC com 
opinião do mercado] vem apon-
tando para cenários de aperto 
maior do que a expectativa que eu 
tenho. Com um cenário até bem 
positivo para Brasil com com-
modities para cima e minério em 
campo bem positivo, também, 

podemos ter fluxo de mercado de 
capitais muito positivo. Se o cres-
cimento vier e inflação diminuir 
pressão, podemos ter taxa menor 
que 12% no fechamento do ano, 
apesar de essa ser a previsão de 
boa parte do mercado”.

Segundo ele, o tom do comu-
nicado deve citar o ambiente local 
marcado pela inflação alta e o cená-
rio internacional que também sofre 
com a mesma questão com países 
precisando adotar subira de juros. 
“Na quinta-feira, teremos algum 
sinal vindo da reunião do Banco 
Central Europeu. Diante das taxas 
recordes de inflação na Zona do 
Euro, vamos ver como eles vão li-
dar com números de inflação e qual 
posição vão adotar em relação a es-
se problema”, comentou.

Jansen Costa acredita que no 
Brasil, a queda do dólar frente ao 
real é bom presságio de diminui-
ção da pressão com relação ao 
preço dos ativos no Brasil. “Nesse 
mês, o dólar está acumulando que-
da de 4,89%, que é bastante para o 
mês”, citou.

Para Leandro Vasconcellos, 
head da mesa de alocação Alta 
Renda e sócio da BRA, a alta dos 
juros está intimamente ligada à in-

flação, que não cedeu como espe-
rado pelo Banco Central. “Aliás, o 
mercado revisou para cima a ex-
pectativa de inflação para este ano. 
O consenso de mercado aponta 
para uma inflação de 5,38% este 
ano. Antes o mercado precificava 
5,15% para 2022”, lembrou Vas-
concellos. 

Ele frisou ao MM que não po-
demos esquecer que 2022 é um 
ano eleitoral, e que por mais que 
o Banco Central seja independen-
te, isso pode afetar a decisão do 
banco sobre o rumo dos juros de 
alguma forma.  “A receita de bolo 
padrão diz que é preciso aumentar 
juros para conter a inflação, só que 
o efeito colateral dessa medida é 
a estagnação econômica, que em 
um país com 13% de desemprega-
dos pode sim pesar na decisão do 
BC”, acrescentou.

A alta da Selic acaba impactan-
do todos os outros ativos no mer-
cado, inclusive as ações. Entre os 
que se beneficiariam de um possí-
vel aumento, temos títulos pós fi-
xados e também aqueles atrelados 
à inflação, que podem registrar um 
aumento significativo para com-
pensar a defasagem em relação aos 
títulos pós fixados.

Setor têxtil pede: parem de aumentar os juros

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do 
Banco Central deve 

elevar a taxa básica de juros Selic 
em 1,5 ponto percentual na reu-
nião iniciada ontem e que termi-
na nesta quarta-feira, levando-a 
a um patamar superior a 10% ao 
ano. A alta contraria o setor pro-
dutivo:

“No último aumento da taxa, 
em outubro de 2021, nós pon-
deramos que seria importante o 
Banco Central parar com sua es-
calada, porque a economia não 
está forte. Está andando de lado, 
com alguns poucos segmentos em 
situação ligeiramente melhor”, 
ressalta Fernando Valente Pi-
mentel, presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit).

“As causas das pressões infla-
cionárias atuais não são do tipo 
que se combate com juros altos. 
Trata-se de uma consequência 
das desestruturações nas redes 
de produção, distribuição e oferta 
dos produtos”, explica Pimentel.

O dirigente acentua que juros 
altos inibem o investimento e 
o consumo. Ao mesmo tempo, 
cabe lembrar que o Brasil ainda 
tem memória inflacionária que 
não pode ser negligenciada. “O 
pior que poderia acontecer seria 
uma reindexação forte da eco-
nomia. Assim, o grande desafio 
do Banco Central é encontrar o 
ponto de equilíbrio entre os dois 
fatores, levando em conta que o 

remédio da Selic não pode ser 
administrado em doses que se-
jam letais ao paciente, ou seja, a 
indústria, o comércio, os setores 
produtivos e o consumidor. Este 
último ficaria com muita dificul-
dade para honrar seus compro-
missos”, analisa.

Normalmente, há uma demora 
de seis a nove meses para os efei-
tos da taxa de juros manifestarem-
-se de maneira completa.

Índia anuncia 
imposto de 
30% sobre 
criptomoedas

O governo indiano anunciou 
que tributará a receita de negocia-
ção de criptomoedas com um im-
posto de 30%. Em 2021, a maior 
plataforma de negociação do ati-
vo na Índia, a WazirX, com sede 
em Mumbai, atingiu 10 milhões 
de usuários negociando US$ 43 
bilhões, informa reportagem do 
jornal Washington Post.

A Índia também anunciou que 
lançará sua própria moeda basea-
da em blockchain, uma rúpia digi-
tal controlada pelo Banco Central, 
antes de abril de 2023. O ministro 
das Finanças, Nirmala Sithara-
man, não deu detalhes.

O anúncio da taxação permi-
tiu duas leituras diferentes: para 
os entusiastas das criptomoedas, 
trata-se da legalização do merca-
do, como fizeram países como 
Estados Unidos e Alemanha. Em 
novembro, o primeiro-ministro 
Narendra Modi havia criticado as 
criptomoedas, e seu governo pro-
pôs que as moedas digitais deve-
riam ser banidas completamente.

Por outro lado, ao anunciar 
para pouco mais de um ano sua 
própria moeda digital, o Gover-
no da Índia pode apenas estar ga-
nhando tempo – e receita – antes 
de estatizar o mercado de cripto-
moedas.

Brasil faz 
importação 
recorde de 
fertilizantes

O Brasil fez importações de 
fertilizantes em volume recorde 
no ano passado, em um total de 
41,6 milhões de toneladas, segun-
do números da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab). 
A quantidade cresceu 21% sobre 
2020, quando o mercado brasilei-
ro recebeu 34,25 milhões de tone-
ladas de adubos do exterior.

Os fertilizantes chegaram no 
Brasil principalmente pelo Porto 
de Paranaguá, no Paraná e rece-
beu 10,98 milhões de toneladas. O 
Porto de Santos, porém, veio na 
sequência, com 10,07 milhões de 
toneladas recebidas. Os portos do 
Arco Norte ficaram em terceiro 
lugar, sendo locais de desembar-
que de 8,21 milhões de toneladas.

O Estado do Mato Grosso foi 
o que mais importou fertilizantes 
no Brasil, com oito milhões de to-
neladas.

Pimentel: inflação atual não se combate com taxas altas

Abit
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Depois de uma Terra plana, a reconstrução do Estado
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Emílio Aquiles Mon-
teverde, na História 
dos Reis de Portugal, 

com base na “História Ge-
nealógica da Casa Real Por-
tugueza desde a sua origem 
até o presente com as Famí-
lias Illustres, que precedem 
dos Reys, e dos Sereníssi-
mos Duques de Bragança”, 
por D. Antonio Caetano de 
Sousa, Regia Officina Syl-
vania, Lisboa, 1745, em seu 
Manual Enciclopédico (Lello 
& Irmão Editores, Porto, 
1952), atribui as glórias do 
Reino, dos séculos 13 a 16, 
à capacidade dos reis e da 
classe dirigente em desen-
volver a tecnologia de ponta 
nas artes náuticas e ao arro-
jo colonizador.

No entanto, até a con-
quista da Índia e o desco-
brimento do Brasil, o Reino 
Português se habituou, fora 
do continente, ao contato 
com fortes e entrepostos 
comerciais que foram cons-
tituídos desde as costas oci-
dentais da África ao Extre-
mo Oriente.

O historiador inglês John 
H. Plumb (1911-2001), na 
Introdução a O Império Ma-
rítimo Português 1415-1825 
(Charles Boxer – 1904-2000 
– tradução de Inês Silva Du-
arte, para Edições 70, Lis-
boa, 2017, 2ª edição, reim-
pressão), escreve “A África, 
com as cadeias de postos 
comerciais e de fortes que 
chegavam ao Oriente e, ao 
sul, às costas ocidentais; o 
domínio de grandes portos 
em Ormuz e Goa deu-lhe o 

controle do valioso comér-
cio do golfo Pérsico e do 
oceano Índico. Feitorias em 
Ceilão e na Indonésia colo-
caram o comércio das espe-
ciarias nas suas mãos”.

Como é óbvio, o contato 
com entrepostos comerciais 
ou pontos de apoio militar 
é bem distinto do esforço 
colonizador, onde se bus-
cará fazer de terra distante 
a continuação cultural da 
metrópole. Esta incompre-
ensão, como se depreen-
de na História de Portugal 
de Alexandre Herculano 
(1810-1877), encontra-se 
também na Breve Interpreta-
ção da História de Portugal, de 
António Sérgio (1883-1969) 
(Livraria Sá da Costa, Lis-
boa, 1972).

João Fragoso, em “Pode-
res e Mercês nas Conquis-
tas Americanas de Portugal 
(Séculos XVII e XVIII): 
Apontamentos sobre as Re-
lações Centro e periferia na 
Monarquia Pluricontinental 
Lusa” (in João Fragoso e 
Nuno Gonçalo Monteiro, 
organizadores, Um Reino e 
suas Repúblicas no Atlântico, 
Civilização Brasileira, RJ, 
2017) esclarece que “uma 
das diferenças (entre a Co-
roa lusitana e as demais) 
diz respeito à própria base 
material da monarquia lusa 
diante das demais europeias. 
Em Portugal, Sua Majesta-
de e a primeira nobreza vi-
viam de recursos oriundos 
não tanto dos camponeses 
europeus, como em outras 
partes do Velho Mundo, 
mas do ultramar, ou seja, 
das conquistas do reino no 
além-mar. Eram esses recur-
sos que lhe permitiam man-

ter e renovar à sua primeira 
nobreza as tributações de 
origem medieval sobre es-
ses camponeses reinóis que 
a sustentavam. Tratava-se, 
portanto, de monarquia e 
de nobreza que tinha na 
periferia a sua centralidade 
e o seu sustento, e isso era 
garantido pelo comércio, 
tendo por base produtiva, 
principalmente a partir do 
século XVII, a escravidão 
africana na América”.

Porém é no mestre ala-
goano Manoel Maurício de 
Albuquerque (1927-1981), 
em sua Pequena História da 
Formação Social Brasileira 
(Edições Graal, RJ, 1981) 
que encontramos a melhor 
descrição dos relaciona-
mentos do Reino com a Co-
lônia brasileira, sintetizada 
como segue: “A estrutura 
econômica do Brasil exigia 
a imobilização de recursos a 
longo prazo, condição que 
o setor mercantil não po-
dia, nem estava interessado 
em fazer, preferindo subor-
dinar comercial e politica-
mente outras formações 
sociais que não as comuni-
dades primitivas indígenas”.

Sobre os entrepostos ou 
feitorias deslinda o histo-
riador Manoel Maurício: 
“Eram estabelecimentos 
transitórios, onde se amon-
toava o pau-brasil para 
transporte à Europa depois 
de cortado pelos represen-
tantes das comunidades 
primitivas indígenas” (obra 
citada).

Depois de um quadriênio 
terraplanista, é óbvio que o 
Estado Nacional Brasilei-
ro, já bastante desfigurado 
pelos governos anteriores 

e mais de uma centena de 
emendas constitucionais 
em somente 30 anos, pre-
cisará se adequar às deman-
das de um mundo também 
duplamente devastado: pe-
las finanças apátridas e pela 
pandemia de Covid e suas 
mutações.

O que de mais grave 
podemos entender deste 
Brasil pós Bolsonaro é a 
regressão ao Brasil anterior 
ao século 18. Não apenas 
sob o modelo econômico 
exportador primário: na 
agricultura, nos minerais e 
no petróleo, mas, igualmen-
te, no modelo institucional, 
organizacional, que João 
Fragoso, na Apresentação 
de sua Coleção O Brasil Co-
lonial, organizado com Ma-
ria de Fátima Gouvêa (Civi-
lização Brasileira, RJ, 2015, 
três volumes), mostra que 
o Estado – quer sob os reis 
portugueses, quer nas quase 
seis décadas da união ibéri-
ca e posterior restauração – 
cedeu espaço para “poderes 
locais e de grupos como a 
nobreza”.

Voltando, então, ao mes-
tre Manoel Maurício, ve-
rificamos que, tanto no 
período das capitanias here-
ditárias quanto no governo 
geral havia a articulação das 
regiões com o poder real, a 
corte e interesses centrali-
zados na Metrópole. Daí as 
separações ocorridas com 
D. Sebastião, em Reparti-
ção do Norte (capital em 
Salvador, Bahia) e Reparti-
ção do Sul (capital no Rio 
de Janeiro), mais tarde, em 
1621, com Felipe III, o Es-
tado do Brasil e o Estado 
do Maranhão, que, embora 

sob o pretexto de conter in-
vestidas estrangeiras, enfra-
queciam o poder central da 
Colônia.

Neste quadriênio terra-
planista, houve, por diver-
sas medidas dos poderes 
nacionais – Executivo, Ju-
diciário e Legislativo – a 
descentralização ou, como 
preferimos, o incentivo ao 
desmembramento do Bra-
sil. A desmoralização do 
Poder Executivo e a sua ab-
soluta falta de coordenação 
em nível nacional exacerba-
ram o domínio das altas fi-
nanças transnacionais sobre 
o Brasil e alimentaram solu-
ções localistas, corroendo o 
acordo nacional de unidade 
vigente há séculos.

E, ao reestruturar o po-
der nacional brasileiro, de 
modo a colocá-lo como efe-
tivo poder no ano do bicen-
tenário da independência, é 
indispensável termos claros 
os parâmetros a seguir:

Primeiro, indispensável, 
que esteja conforme a cul-
tura miscigenada brasilei-
ra, um elemento de nossa 
força, que os poderes an-
tagônicos procuram dis-
solver com os recursos das 
finanças apátridas, que o 
megaespeculador George 
Soros é apenas uma face 
visível, insuflando movi-
mentos separatistas, quer 
por questões raciais, de 
gênero, ou conservacio-
nistas, que só valem quan-
do para o Brasil.

Segundo, definindo clara-
mente um poder, represen-
tativo da nação, não caindo 
nas falácias de errôneas in-
terpretações de pensadores 
europeus ou estaduniden-

ses, que nunca tiveram eco 
em suas próprias terras. Po-
der é um único, poder com-
partilhado não é poder, e 
muito menos “harmônicos 
e interdependentes”.

Terceiro, com ênfase no 
planejamento e controle 
centralizado. A história nos 
ensina que todo movimen-
to vitorioso contou com o 
apoio dos dirigentes, das 
lideranças e de ações pla-
nejadas e revisadas perma-
nentemente. Planejamento 
e controle são um conjunto 
integrado.

Quarto, estabelecer a real 
participação popular, não 
em eleições episódicas, des-
vinculadas de ações concre-
tas, com participantes no 
mais das vezes inteiramente 
desconhecidos dos eleito-
res. As eleições devem cor-
responder ao controle dire-
to que o povo deve ter da 
ação do Estado, em todos 
os níveis e especializações 
que ele se dê. Logo o mo-
delo deve ter o controle da 
efetividade das ações pelo 
acompanhamento e contro-
le direto do povo, nos dife-
rentes segmentos e locais.

E tudo com a participa-
ção permanente de plebisci-
tos e referendos validando a 
mudança indispensável para 
inaugurarmos a verdadeira 
independência: o Estado 
Nacional Brasileiro, sobera-
no e cidadão, senhor único 
de suas riquezas naturais e 
controlado diretamente por 
seu povo.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

Gestante, trabalho, leis e pandemia
Por Luciana 
Gouvêa

Grata surpresa des-
cobrir a criação da 
Lei 14.151, publi-

cada em maio de 2021, assi-
nada pelo nosso presidente 
Jair Messias Bolsonaro, de-
terminando o afastamen-
to da empregada gestante 
das atividades de trabalho 
presencial durante o perío-
do de emergência de saúde 
pública decorrente do novo 
coronavírus.

Essa nova lei respeita a 

dignidade da pessoa hu-
mana e protege a família, 
porque cuida da gestante 
e de quem está por nascer, 
portanto está de acordo 
com nossa Constituição 
Federal.

Apesar de constitucio-
nal, a lei deixou de es-
pecificar o responsável 
pela continuidade dos pa-
gamentos da remuneração 
da gestante quando efetu-
ado o afastamento obri-
gatório, o que vai acabar 
recaindo ao empregador, 
caso o INSS deixe de assu-

mir o benefício do salário-
-maternidade.

O objetivo da lei é poupar 
a gestante do risco de con-
trair Covid-19, de forma a 
preservar a vida e saúde de 
mãe e filho(a), mas a única 
solução lá determinada é a 
de readequação do trabalho 
da gestante, para exercício 
de suas atividades “em seu 
domicílio, por meio de tele-
trabalho, trabalho remoto, 
ou outra forma de trabalho 
à distância”.

E quando a realocação 
do trabalho não é possí-

vel? O que empregador e 
empregada podem fazer? 
Talvez negociar a anteci-
pação de férias ou da li-
cença remunerada, ou criar 
banco de horas, ou alguma 
atividade que possa ser fei-
ta da casa da gestante, ou 
encaminhar a gestante para 
a Previdência Social, mes-
mo sabendo que ainda não 
estará desobrigado do pa-
gamento do salário da ges-
tante, porque a autarquia 
previdenciária pode negar 
o pedido.

No caso de o INSS negar 

o pedido, ou de o empre-
gador não querer negociar 
uma boa solução para to-
dos, ou se a gestante usar 
do afastamento temporário 
para se meter em aglomera-
ções, o que é possível de ser 
comprovado, especialmente 
pelas aparições nas redes 
sociais, para esses e outros 
imbróglios, vale recorrer ao 
Poder Judiciário e reclamar 
a questão.

Viver em sociedade é pa-
ra os fortes! Um problema é 
criado (pandemia) e, apesar 
da boa intenção dos gover-

nantes que cobram leis que 
atendam às novas necessi-
dades, até essas leis e os no-
vos julgados se adequarem 
ao novo tempo, as melhores 
soluções permanecem nas 
mãos de quem tem está so-
frendo a situação, que tam-
bém deve atuar, cobrando 
soluções justas do governo 
para o que quer que se apre-
sente.

Luciana Gouvêa é advogada, 
coordenadora da TV Nossa Justiça 

e diretora executiva da Gouvêa 
Advogados Associados.
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Futuro ou  
presente distópico?

O filme estadunidense Advantageous (2015, disponível 
em plataforma online) se passa num futuro (nem 

tão distante) distópico (?) em que a protagonista, na casa 
de 40 e poucos anos, é demitida por ser considerada velha 
para sua função de executiva de marketing. A única opção 
de recolocação é ser fornecedora de óvulos (as mulheres 
estão ficando estéreis cada vez mais cedo). Os bons em-
pregos estão sendo ocupados por máquinas com IA, in-
clusive educação. As elites se fecham em grupos restritos; 
às adolescentes que não conseguem pagar pelas escolas do 
topo resta a prostituição.

Nesta segunda-feira, a Resolution Foundation publicou 
um relatório sobre os jovens que perderam seus empregos 
durante a pandemia no Reino Unido. Um terço (33%) 
dos cidadãos entre 18 a 34 anos que voltaram a trabalhar 
têm agora uma ocupação menos segura, temporária ou 
com poucas horas garantidas, em funções da economia de 
bicos (gig economy); antes da pandemia, a proporção era de 
12%. Quase 50 mil homens com menos de 24 anos agora 
estão economicamente inativos. O número de jovens (18 a 
24 anos) que são economicamente inativos e não estudam 
em tempo integral, conhecidos como Neets (nosso nem-
nem), aumentou em 75 mil no ano passado.

O desemprego cedeu na terra da rainha, mas as novas 
ocupações são piores que antes da pandemia. Este, um 
dos efeitos colaterais da Covid, paralelo ao aumento da 
superconcentração de renda. As elites se fecham também 
na distopia real.

Carnaval na Dirf

Como 28 de fevereiro será Carnaval, o prazo para 
entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na 
Fonte (Dirf) será mais curto este ano: será na sexta-feira, 
dia 25. A Dirf  é uma obrigação tributária acessória dev-
ida por todas as pessoas jurídicas. A obrigatoriedade se 
estende às pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País 
que efetuarem pagamento, crédito, entrega, emprego ou 
remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda 
que não tenha havido a retenção do imposto, inclusive nos 
casos de isenção ou alíquota zero.

Os informes de rendimento também deverão ser en-
tregues até 25 de fevereiro. O envio, de ambos, fora do 
prazo gera multa, alerta Eduardo Marciano, especialista 
em Imposto de Renda da King Contabilidade.

Engolido pelo capitalismo

O Consórcio de Jornalistas Investigativos (ICIJ) desco-
briu, nos documentos do Pandora Papers, várias peças do 
artista de rua Banksy dentro do esquema dos super-ricos 
para ocultar suas fortunas. O trabalho do britânico vai 
justamente contra a cultura do consumo e o capitalismo.

Rápidas

A Audi do Brasil anuncia Daniel Rojas como seu novo 
CEO e presidente a partir deste mês. Ele sucede a Jo-
hannes Roscheck, que retorna para a Audi AG em Ingol-
stadt, na Alemanha, onde será responsável por contro-
ladoria e finanças corporativas de todo o grupo *** Às 
vésperas da decisão da NFL, o futebol americano, o curso 
de inglês Brasas fará uma live em parceria com o analista 
e influenciador digital @leoandradetv para falar sobre os 
números, audiência, impacto e curiosidades do dia mais 
aguardado do calendário esportivo dos EUA: o Super 
Bowl. Será dia 11, às 19h, no perfil @brasasenglishcourse

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

29.138.328/0001-50
SUZANO S.A – CNPJ: 16.404.287/0112-70, torna publica que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura 
e Abastecimento – SMMAAA, a Licença de Operação de n° 
001/2022, emitida em 06 de Janeiro de 2022. Esta licença é válida 
até 06 de Janeiro de 2027. Autoriza empresa para atividade de 
centro de distribuição para comércio atacadista de artigos de 
escritório e de papelaria, localizada na Avenida Litorânea, 2632 – 
Jardim Gramacho – Duque de Caxias/RJ, referente ao processo n° 
019/000547/2021.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA  REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO 
DE 2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. Afrâ-
nio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas 
do dia 18 de janeiro de 2022. 2. Convocação e Presença: Presentes os 
diretores Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro 
de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim 
Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, representando a totalidade dos 
membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ser-
gio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins 
Celestino. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos 
e juros sobre capital próprio, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do 
Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após exame e discussão 
da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 
26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da 
Assembleia Geral, deliberaram o pagamento de juros sobre o capital próprio, 
no montante total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), à razão de 
R$ 0,408122586 por ação, com retenção do imposto de renda na fonte, na 
forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprova-
damente isentos ou imunes, e o pagamento de dividendos no montante total 
de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), à razão de R$ 5,713716208  
por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 
21 de janeiro de 2022, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório. As ações negociadas a partir de 24 de janeiro de 2022 na B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão considerados “ex-direito” aos juros sobre 
o capital próprio e aos dividendos. O pagamento será realizado a partir de 
02 de fevereiro de 2022, observados os procedimentos do Aviso de Acionistas 
a ser oportunamente divulgado na imprensa. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata 
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes. Rio de 
Janeiro, 18 de janeiro de 2022. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presi-
dente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na JUCERJA em 
31/01/2022 sob o nº 00004748136.

EDITAL PARA A.G.O e A.G.E

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE TAXI PALACETE - COOPERTAP,
no uso de suas atribuições, convoca todos os cooperados em pleno gozo
para participarem da A.G.O. e da A.G.E a ser realizada no dia 15/02/2022, à
Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110 sala 1408 – São Gonçalo – Rio de Janeiro – RJ.
PARA à A.G.O, às 13:00 h. em 1ª, às 14:00 h. em 2ª e às 15:00 h. em 3ª e
última convocação. Ordens do dia: 1)- Prestação de contas de 2020 e 2021;
2)- Eleição da Nova Diretoria, C.Fiscal e do CED. E PARA à A.G.E, às 17:00 h.
em 1ª, às 18:00 h. em 2ª e às 19:00 h. em 3ª e última convocação. Ordens do
dia: 1)- Ratificação da manutenção de vaga; 2) Ratificação dos veículos
hatch; 3) Ratificação das adesões de vaga(cota) das unidades vindo da
cooperativa união de táxi (unitáxi); 4) Ratificação do uniforme; 5)- Aprovação
de vaga emprestada para repor a cooperativa; 6) Aprovação da mudança
do item do estatuto social em relação a perda da vaga(cota) por débito
financeiro com a cooperativa; 7) Aprovação do desconto no rateio no valor
100,00 para diretor de ética e disciplina e diretor operacional; 8) Aprovação
das atribuições do diretor operacional; 9) Aprovação da punição das
unidades que ficam em off line no pda; 10) Aprovação do procedimento do
PA vizinho em relação ao PA6; 11) Aprovação de negativação  das unidades
que estiverem pela central no momento do qtr marcado; 12) Aprovação da
atualização do valor da vaga(cota); 13) Aprovação da situação financeira
da vaga 06. São Gonçalo(RJ), 01 de Fevereiro de 2022.
Dir.Presidente: Thiago da Mata Alves e Ass.Financeira: Maique Castro CRCRJ.

Recuperação do emprego 
tem sido insuficiente na AL
O crescimento eco-

nômico registra-
do em 2021 foi 

insuficiente para recuperar 
o mercado de trabalho na 
América Latina e no Caribe, 
que, dois anos após o início 
da crise, registra um cená-
rio de alta desocupação e a 
perspectiva de um aumento 
da informalidade.

A nova edição do Pano-
rama Laboral da América 
Latina e do Caribe (em es-
panhol) oferece uma visão 
da pior crise de emprego 
registrada desde que este re-
latório anual do Escritório 
Regional da OIT começou 
a ser publicado em 1994.

A forte recuperação eco-
nômica registrada em 2021, 
com um crescimento supe-
rior a 6%, não foi suficiente 
para recuperar os postos de 
trabalho perdidos. Dos 49 
milhões de empregos per-
didos no pior momento da 
crise por causa da pandemia 
registrada no segundo tri-
mestre de 2020, 4,5 milhões 
ainda precisam ser recupe-
rados.

Cerca de 4 milhões de 
pessoas se juntaram às fi-
leiras do desemprego devi-
do à crise deflagrada pela 
pandemia. No começo de 
2022, estima-se que, no to-
tal, cerca de 28 milhões de 
pessoas estão à procura de 
emprego, sem, no entanto, 
encontrá-lo.

A taxa média de deso-
cupação regional no final 
de 2021 foi estimada em 
9,6%, o que representa 
uma melhora em relação 
aos 10,6% alcançados em 
2020, mas um retrocesso 
em relação aos 8% registra-
dos em 2019. Nesse caso, o 
ano de 2019 é usado como 
uma referência para calcular 
o impacto de dois anos da 
pandemia.

A OIT destaca que a 
previsão de um crescimen-
to econômico muito mais 
baixo em 2022, pouco aci-
ma de 2%, é uma indicação 
clara de que a região leva-
rá mais tempo para sair da 
crise da Covid-19. Nessas 
condições e considerando 
a persistência da pandemia, 

a OIT estima que a taxa de 
desocupação este ano possa 
cair entre 0,2 ou 0,3 ponto 
percentual, mantendo-se 
acima dos 9%.

Isso seria insuficiente 
para retornar ao patamar 
de 2019, quando, de qual-
quer forma, a situação do 
mercado de trabalho es-
tava longe de ser positiva 
em uma região que já es-
tava presa em um cenário 
de crescimento lento, com 
baixa produtividade e altos 
níveis de informalidade e 
desigualdade.

O relatório destaca que, 
após o início da pande-
mia, a crise se manifestou 
de forma atípica e, em vez 
de afetar mais os empre-
gos formais, se refletiu em 
uma maior perda de em-
pregos informais, o que 
deixou milhões de pesso-
as sem renda. Em alguns 
países, a taxa de informa-
lidade chegou a cair, mas 
desde então a situação se 
inverteu.

Os países com dados 
disponíveis indicam que 

entre 60% e 80% dos em-
pregos recuperados até o 
terceiro trimestre de 2021 
foram em condições de in-
formalidade. A taxa já é de 
49%, similar à que havia 
antes da pandemia e indi-
ca que uma em cada duas 
pessoas ocupadas está na 
informalidade.

O relatório também des-
taca ainda que, no caso das 
mulheres, a taxa de desocu-
pação se mantém elevada 
em 12,4% desde 2020. Ou 
seja, não registrou qualquer 
melhoria em 2021, o que 
contribui para amplificar o 
impacto da crise na desi-
gualdade de gênero no tra-
balho.

A taxa de desocupa-
ção juvenil continua a ser 
preocupante na região e 
permanece em níveis sem 
precedentes, alerta a OIT. 
Antes da pandemia, estava 
em torno de 18% e já era 
considerada alta, mas com a 
crise, rapidamente ultrapas-
sou o limite de 20% e ainda 
não caiu, atingindo o nível 
de 21,4%.

Aneel aumenta em 21% gastos com energia a carvão

Na contramão dos 
esforços de bus-
ca pela neutrali-

dade de emissões de carbo-
no até 2050, assumido na 
26ª Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudança Cli-
mática (COP-26), a Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel) tem previsão de 
gastar pelo menos R$ 907 
milhões com geração de 
energia de usinas térmicas 
movidas a carvão em 2022, 
retornando a patamares de 
2017. O total representa 
um aumento de 21% em 
relação aos R$ 750 milhões 
empregados em 2021.

O índice é mais que o 
dobro da inflação oficial do 
ano passado (10,06%). E, 
naquele período, já houve 
um aumento de 12% em re-
lação a 2020, o que reverteu 
uma tendência de queda de 
gastos com essa fonte não 
renovável que já durava cin-
co anos.

Segundo o site da CNN, 
a proposta orçamentária 
aprovada pela Aneel des-
taca ainda que a despesa 
pode subir até o fim do 
ano. Isto porque a Usina 
Termelétrica de Figueira, 
no Paraná, está em pro-
cesso de modernização. 

Quando a etapa for con-
cluída, a unidade poderá 
ser novamente acionada, 
o que ampliaria os gastos 
com essa fonte.

O carvão é responsável 
pela geração de 1,3% da 
energética brasileira e tem 
sido combatido em todo o 
mundo por ser a fonte mais 
poluente. No dia cinco de 
janeiro, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) sancionou 
uma lei que prorroga até 
2040 os incentivos a usinas 
térmicas movidas a carvão 
mineral em Santa Catarina. 
Eles iriam originalmente até 
2025.

Diretora do Instituto de 
Desenvolvimento Estraté-
gico do Setor Elétrico (Ilu-
mina) e integrante do Gru-
po de Economia de Energia 
(GEE), do Instituto de 
Economia da UFRJ, Clarice 
Ferraz destaca que o incen-
tivo é pago pelo consumi-
dor uma taxa embutida na 
Conta de Desenvolvimento 
Econômico (CDE) e acres-
centa que o acúmulo de 
despesas deste tipo contri-
bui para que o Brasil tenha 
a segunda conta de energia 
alta do mundo, segundo da-
dos da Agência Internacio-
nal de Energia (AIE).
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Leonel Brizola 100 anos

Há poucos dias, reverenciamos o Herói da Pátria 
Leonel Brizola (22 de janeiro de 1922, Cruzinha, RS 

– 21 de junho de 2004, Rio de Janeiro, RJ), pela passagem 
do seu centenário de nascimento. Sei que o simples enun-
ciado do seu nome fará com que alguns leitores torçam o 
nariz. Afinal, Brizola é uma figura histórica que enseja a 
controvérsia. No entanto, não negarão a ele o reconheci-
mento por alguns dos seus feitos políticos e administrati-
vos, com coragem, ousadia, amor ao Brasil, competência, 
senso de futuro e compromisso com o seu povo, sobretu-
do com as crianças e com os mais vulneráveis.

Tendo ao seu lado a brava companheira de toda a vida, 
Neuza Goulart Brizola, irmã do presidente João Goulart, 
o Jango, Brizola demonstrou essas qualidades ao prota-
gonizar uma das páginas mais bonitas jamais escritas na 
História deste país, a Campanha da Legalidade, quando 
desafiou as forças golpistas que estavam prestes a atacar 
o Palácio Piratini, sede do executivo gaúcho, sem que 
este tivesse o armamento adequado para a resistência. A 
mesma ousadia política demonstrada quando da encam-
pação da Companhia de Energia Elétrica (CEE), filial da 
poderosa Bond&Share, após constatar que a CEE sabo-
tava a expansão das linhas de transmissão de energia do 
Rio Grande do Sul. Três anos depois, Companhia Tele-
fônica Nacional (CTN), filial da International Telephone 
& Telegraph (ITT), foi também encampada, por motivos 
semelhantes aos da encampação da Bond&Share.

A ousadia de Brizola, tal e qual o senso de administra-
dor, também foi manifestada nas 6 mil escolas erguidas 
por todo o estado do RS e os 498 Cieps (escolas de tempo 
integral, com instalações para até 600 crianças e adoles-
centes, mais 12 crianças residentes e um casal social). 
Também na construção em tempo recorde da “Avenida 
dos Desfiles Darcy Ribeiro” (denominação oficial; tam-
bém chamada de “Passarela do Samba” ou “Sambódro-
mo”), tudo isso sucedendo um governo anteriormente 
carcomido pela mesmice e pela corrupção.

A ousadia de Brizola, no plano político, estendeu-se 
a questões que levariam ainda alguns anos para serem 
objeto da política partidária, como as questões do ensino 
em tempo integral, da mulher, do índio e do negro, neste 
último exemplo facilitada pela presença de Abdias do 
Nascimento, liderança respeitada no tema.

Ainda há a questão ambiental, já que não foi por mero 
acaso que a Rio92, divisor de águas, realizou-se no perí-
odo do seu governo, com a disponibilização à ONU das 
facilidades necessárias e ao alcance do estado. O Brasil, 
que tinha conquistado o respeito internacional no com-
bate ao aquecimento global, recusou-se a sediar, em 2019, 
a cúpula mundial do clima COP25, por determinação 
do presidente então eleito, Jair Bolsonaro, que assumiu a 
Presidência em 1º de janeiro daquele ano, optando, alter-
nativamente, por bater sucessivos recordes de desfloresta-
mento da Amazônia. Para não deixar nenhuma dúvida, o 
anúncio do executivo brasileiro foi feito poucos dias antes 
do início da cúpula COP24, em Katowice, na Polônia. A 
cúpula de 2019 (COP25) realizou-se entre 2 e 13 de de-
zembro, com sucesso, apesar da insignificante participação 
brasileira, em Madri.

Brizola foi alvejado tanto à direita, quanto à esquerda. 
Pela direita, veio o ataque mais vil, repetido à exaustão, de 
que teria imobilizado as forças policiais do estado e gera-
do um caos na segurança pública.

A estas críticas, passou a responder, exibindo um exem-
plar da revista Veja (edição número 444); sempre na linha 
de frente para alvejá-lo, em que se lê na matéria de capa: 
“A Guerra Civil no Rio”. Um subtítulo, na capa, acrescen-
tava “Milionário diz que governo perdeu o controle da 
situação”. Esta edição da Veja é a de 7 de janeiro de 1981, 
cerca de 2 anos antes da posse de Brizola no seu primeiro 
Governo no Estado do Rio de Janeiro...

O que diz o ECA sobre a vacina

Lei 8.069, de 13 de julho de 1990
Capítulo I Do Direito à Vida e à Saúde.
Art. 7.º A criança e o adolescente têm direito a proteção 

à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial, 
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado pelo 
Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com Sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/67, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber aos que virem o presente 
edital e interessar possa, especialmente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: LUIZ 
ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES BRAGA, brasileiro, administrador 
de empresas, inscrita no CPF 665.859.107-53, e sua mulher MARIA 
ALICE BARBOSA LIMA BRAGA, brasileira, artista plástica, inscrita no 
CPF 888.569.337-72, residentes nesta cidade na Rua Prudente De Moraes 
Nº 1340, Apartamento 102 – Ipanema/RJ, que nos termos do artigo 26 e 
seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação 
complementar do Sistema Financeiro Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária, será levado a público o leilão de forma eletrônica a 1ª praça 
com início em 17 de fevereiro de 2022 com início às 10:00 horas e 
termino as 14:00 horas no sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.
com.br, valor fixado pelo valor da avaliação do imóvel R$ 2.140.649,28 
(dois milhões, cento e quarenta mil, seiscentos quarenta e nove reais e 
vinte oito centavos) valor que deverá ser acrescido de todas as despesas 
inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e 
despesas com a realização de leilão, conforme abaixo descrito e se no 
Primeiro Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de 
forma eletrônica a 2ª praça com início em 03 de março de 2022 com 
início às 10:00 horas e termino as 14:00 horas, pelo valor da dívida 
atualizada até a data da 2ª praça que equivale a R$ 1.270.412,11 
(hum milhão, duzentos setenta mil, quatrocentos e doze reais e onze 
centavos), valor que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes 
ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas 
com a realização de leilão, conforme abaixo descrito. APARTAMENTO 
102 DA RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 1340 – IPANEMA/RJ, COM 
132M², DESCRITO E CARACTERIZADO NA MATRÍCULA 45117 DO 5º 
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL/RJ, FRE 0961069-
2 E CL. 7992. IMÓVEL OCUPADO.  A venda será realizada à vista na 
mesma data do leilão. Correrá por conta do comprador todas as despesas 
relativas à aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com 
a escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do 23º Ofício de 
Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a apresentação da guia de ITBI 
devidamente paga pelo adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro 
de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, acrescido das despesas 
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) que serão pagos no ato do leilão. 
Será de responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU aproximados 
no valor de R$ 18.721,04 (dezoito mil, setecentos e vinte um reais e 
quatro centavos) e no CBMERJ até a presente data constam débitos de 
R$ 818,80 (oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos) referente aos 
exercícios 2016 a 2020, débitos de condomínio aproximados no valor R$ 
53.522,23 (cinquenta três mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e três 
centavos), taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra 
(venda ad corpus) não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características e estado de conservação, a desocupação/
imissão/reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume 
o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários 
advocatícios, mediante propositura da competente ação, se necessário, na 
forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será paga comissão integral 
do Leiloeiro pelo credor ou devedor, bem como as despesas até a data do 
leilão. Maiores informações: tel.: 2532-1961 – 2532-1705 ou pelo e-mail: 
schulmann@schulmann.com.br ou (http://www.schulmann.com.br).

1ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DA  BARRA DA TIJUCA
  EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) 
Arthur Eduardo Magalhaes Ferreira - Juiz Titular, do Cartório da 1ª Vara Cível da 
Regional da Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 
2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 
e-mail: btj01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extraju-
dicial - CPC - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, nº 0005771-
79.2018.8.19.0209, requerida por CONDOMÍNIO VILLAGE DOS OITIS, em face 
de CARMEN DA COSTA PINTO, alegando em síntese o seguinte: “CITAÇÃO”. 
Assim, pelo presente edital, CITA o executado CARMEN DA COSTA PINTO, 
que se encontra em lugar incert o e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias 
efetuar o pagamento da quantia de R$ R$ 20.554,65 (vinte mil quinhentos e cin-
quenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) ou nomear bens à penhora, sob 
pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do 
débito. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, dezessete de novembro 
de dois mil e vinte e um. Eu, Katia Regina Gentile Cairo - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/26551, digitei. E eu,Bianca Orosco Bullaty - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/18828, o subscrevo.

Ataque nos últimos 12 meses atinge 
uma em quatro empresas brasileiras

De acordo com a 1ª 
Pesquisa Nacional 
BugHunt de Segu-

rança da Informação, rea-
lizada pela plataforma Bu-
gHunt, 26% das empresas 
brasileiras sofreram ataques 
cibernéticos nos últimos 
12 meses. Phishing (28%), 
vírus (24%), ransonware 
(21%) e vishing (10%) fo-
ram as ocorrências mais 
reportadas no período. O 
estudo ouviu 58 empresas 
brasileiras – a maioria do 
setor de tecnologia – com 
mais de 10 anos de experi-
ência no mercado e quadro 
de funcionários superior a 
60 colaboradores.

De acordo com o estudo, 
mais de 36% das empresas 
não estavam preparadas pa-
ra o trabalho remoto. Por 
outro lado, o aumento na 
incidência de ameaças e ata-
ques digitais têm elevado os 
cuidados de muitas empre-
sas em relação à segurança 
da informação.

Para a maioria das em-
presas (58,6%), R$ 50 mil 
por ano é o limite do orça-
mento destinado à seguran-

ça da informação. Já 15,5% 
das corporações investem 
entre R$100 mil e R$ 300 
mil, 15,5% direciona mais 
de R$ 300 mil e 10,4% in-
veste entre R$ 50 mil e R$ 
100 mil. Além disso, 67,2% 
das empresas participantes 
iniciaram os investimentos 
em segurança da informa-
ção nos últimos três anos, 
19% nos últimos três a cin-
co anos e apenas 13,8% há 
mais de cinco anos.

O estudo também revela 
que 64% das empresas en-
trevistadas estão em con-
formidade com a Lei Ge-
rald e Proteção de Dados 
(LGPD). Das instituições 
que ainda não estão, 47% 
estão executando projetos 
de adequação, 24% realiza a 
adequação pelo time inter-
no, 12% não tem o apoio da 
alta gestão e 5% não conse-
guiu identificar um fornece-
dor para auxiliar.

De acordo com o estudo 
da BugHunt, os principais 
desafios para a implementa-
ção de medidas de seguran-
ça da informação são a ade-
são dos funcionários (40%), 

o alto valor de investimento 
(31%) e o convencimento 
dos decisores (24%).

Segundo a pesquisa, 79% 
das empresas investem em 
programas de conscientiza-
ção interna sobre segurança 
da informação, oferecendo 
ações como campanhas cor-
porativas de conscientização 
(40%), palestras sobre segu-
rança da informação para co-
laboradores (36%) e execu-
ção de phishing direcionado 
e controlado (12%).

Já de acordo com o rela-
tório anual “Panorama de 
Ameaças 2021”, divulgado 
pela Kaspersky, o núme-
ro de ciberataques contra 
empresas e pessoas cres-
ceu praticamente em toda a 
América Latina. No Brasil, 
os casos aumentaram 23% 
nos oito primeiros meses de 
2021 em comparação com 
o ano anterior. Os dados le-
vam em conta os 20 malwa-
res mais populares do mo-
mento, que totalizaram 481 
milhões de tentativas de in-
fecção, uma média de 1,39 
mil bloqueios por minuto.

Segundo a Kaspersky, o 

ransomware tornou-se in-
discutivelmente a principal 
história do ano, à frente te-
mas como os impactos nos 
serviços públicos de saú-
de. Os operadores de ran-
somware aprimoraram seus 
arsenais, concentrando-se 
em menos ataques e dire-
cionando-os para organiza-
ções de grande escala. Além 
disso, criou-se um ecossis-
tema clandestino inteiro pa-
ra suportar essas iniciativas.

De fato, nos primeiros 11 
meses de 2021, a porcenta-
gem de solicitações de IR 
processadas pela equipe do 
GERT da Kaspersky com 
relação à ransomware foi de 
46,7% do total – um salto 
comparado com os 37,9% 
de 2020 e dos 34% de 2019 
(ano completo).

Os principais afetados fo-
ram áreas governamentais 
e o setor industrial. Juntos, 
ambos os ataques represen-
taram quase 50% de todas 
as solicitações de IR de ran-
somware em 2021. Outros 
alvos populares incluem ins-
tituições financeiras e empre-
sas de tecnologia.

Produtores e governo querem  
ampliar exportação de frutas

Responsável por cer-
ca de 5,5 milhões 
de empregos dire-

tos, a fruticultura brasileira 
almeja consolidar a expor-
tação de parte da produção 
nacional para destinos tra-
dicionais e alcançar novos 
mercados, especialmente a 
China, cuja população, em 
2020, consumiu US$ 138,9 
bilhões em frutas locais e de 
vários outros países.

A estratégia, que já conta 
com o auxílio do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), pa-
rece ter ganhado um refor-
ço de peso na segunda-feira, 

com a visita do ministro das 
Relações Exteriores, Carlos 
França, a um dos maiores 
polos da fruticultura nacio-
nal, o Vale do São Francis-
co, entre Pernambuco e a 
Bahia.

Acompanhado pelo pre-
sidente da Agência Brasi-
leira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos 
(Apex-Brasil), Augusto Pes-
tana, França visitou a região 
a convite da Associação 
Brasileira dos Produtores 
e Exportadores de Frutas 
e Derivados (Abrafrutas). 
Em Petrolina (PE), o chan-
celer visitou fazendas, uma 

vinícola e se reuniu com 
produtores, que enfatiza-
ram a importância da con-
clusão do acordo de livre 
comércio entre o Mercosul 
e a União Europeia.

“Tratamos de alguns plei-
tos dos produtores, sendo 
que o principal deles é o 
acordo de livre comércio 
entre o Mercosul e a Comu-
nidade Europeia”, disse à 
Agência Brasil o presidente 
da Abrafrutas, Guilherme 
Coelho. Segundo ele, a as-
sinatura do tratado elimi-
nará tarifas alfandegárias, 
barateando os custos da ex-
portação dos produtos bra-

sileiros para o bloco de 27 
países europeus.

“Um exemplo é a uva. 
Quando nós exportamos 
para a comunidade europeia, 
pagamos entre 8% e 14% 
de impostos. Outros países 
exportadores, como o Chile, 
o Peru e a África do Sul não 
pagam nada, o que é desleal. 
O acordo de livre comércio 
já prevê que, assim que ele 
entrar em vigor, esse im-
posto de importação cairá a 
zero”, acrescentou Coelho, 
explicando que a desonera-
ção incidirá, gradualmente, 
sobre outras frutas vendidas 
à União Europeia.
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Três perguntas: o mercado de  
criptomoedas em janeiro de 2022
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Rudá Pellini, CBO 
da Wise&Trust e 

presidente da Arthur Min-
ning, sobre o mercado de 
criptomoedas em janeiro de 
2022. O bitcoin fechou o 
mês cotado a US$ 38,3 mil, 
apresentando uma queda de 
17,5%. O ethereum fechou 
a US$ 2,7 mil, com uma 
queda de 26%.

Como você viu o mer-
cado de criptomoedas 
em janeiro de 2022?

Com o aumento da in-
flação nos Estados Uni-
dos, o Fed já vem se 
pronunciando sobre um 
aperto monetário com 
prováveis aumentos na ta-
xa de juros (similar ao que 
vem ocorrendo no Brasil 
pelo Banco Central). Esse 
movimento leva a uma saí-
da de capital dos ativos de 

risco, causando o aumento 
da volatilidade e conse-
quente queda de suas co-
tações.

Por outro lado, a nar-
rativa de que cripto pode 
ser uma alternativa à der-
rocada do dólar vem ga-
nhando força em meio a 
investidores institucionais 
e grandes investidores, 
o que poderia causar um 
descolamento do preço 
desses ativos em relação às 
bolsas. Acredito que será 
um momento interessante 
para ver como os merca-
dos irão se comportar em 
meio a tantas incertezas. 
Trata-se de um momento 
para preservar caixa tendo 
em vista boas oportunida-
des, buscando investir em 
ativos geradores de renda.

Na sua opinião, quais 
são os criptoativos com 
boas perspectivas para 
2022 e por quê?

Acredito que com o 
avanço da digitalização de 
ativos, de soluções que apli-
cam tecnologias da Web3, 
do próprio metaverso e da 
realidade virtual, teremos 
muitas inovações relaciona-
das à DeFi, GameFi e toke-
nização. Esses avanços vão 
abrir grandes oportunida-
des de investimento a partir 
deste ano e seguirão como 
alternativas interessantes de 
diversificação para o longo 
prazo.

É importante fazer o 
dever de casa para investir, 
ou seja, estudar e se educar 
antes de fazer qualquer in-
vestimento. Muitas oportu-
nidades surgirão e é preciso 
muita cautela para entender 
onde está sendo colocado o 
dinheiro. Além disso, com 
o aumento da volatilidade, 
a diversificação nunca foi 
tão importante de modo a 
preservar o patrimônio e 
sobreviver caso as coisas fi-

quem mais complicadas.

Como você está vendo 
a discussão que está sen-
do promovida pelo Banco 
Central para implantação 
do Real Digital?

A discussão sobre as 
CBDCs segue ganhando 
força, mas dada as preocu-
pações com o controle da 
inflação e diversos desafios 
técnicos de implantação, 
ela acabou ficando em se-
gundo plano neste início de 
ano. Acredito que teremos 
versões Beta sendo lança-
das ainda em 2022. O Ban-
co Central da China já está 
muito avançado na implan-
tação do eRMB, a sua moe-
da digital.

O Banco Central do Bra-
sil vem anunciando diversos 
planos para o Real Digital, 
após as implantações de no-
vas features no Pix. Acredi-
to que talvez possamos ver 
algo no Brasil em 2022.

Ibovespa segue em direção  
oposta aos demais índices mundiais

Nesta terça-feira, 
os mercados 
acionários se-

guiam voláteis e com um 
comportamento de certa 
forma incomum, com o 
Ibovespa se mantendo em 
trajetória oposta aos índi-
ces norte-americanos. Após 
três altas seguidas, o Ibo-
vespa realizou lucros recen-
tes, em grande parte devido 
ao desempenho das duas 
ações de maior peso do ín-
dice, com Petrobras e Vale 
em queda mesmo com o 
avanço das commodities no 
mercado internacional, co-
mentou o economista Alex-
sandro Nishimura, head de 
conteúdo e sócio da BRA.

Às 17h36, o Ibovespa 
marcava 113.142,70 pon-
tos. Na abertura, o índice 
registrava 112.143,42 pon-
tos. “As ações da Petrobras 
iniciaram o dia em alta, mas 
inverteram o sinal no iní-
cio da tarde, mesmo com 
a valorização do petróleo, 
passando a sobressair o 
adiamento do follow on da 
Braskem”, cita o economis-
ta. 

As ações da petroquímica 
subiram 7% na última sex-
ta-feira, mas haviam sofrido 
queda de 18% nos dias an-
teriores. Ou seja, foi apenas 
uma pequena recuperação. 
O objetivo da Petrobras é 
se desfazer das mais de 75 

milhões de papéis que pos-
sui da Braskem, o equiva-
lente a 47% das ações em 
negociação no mercado, 
mas a companhia deu um 
passo atrás. A oferta seria 
realizada via follow on, que 
é a emissão de mais ações 
na bolsa. 

Nishimura disse que os 
juros futuros operaram em 
baixa, em reflexo do notici-
ário de que o governo rea-
valia a PEC dos Combustí-
veis, com a possível retirada 
do fundo de estabilização 
dos preços dos combustí-
veis, enquanto a PEC con-
templaria apenas a zeragem 
dos impostos federais, PIS 
e Cofins, sem contrapartida 

da arrecadação.
“Já as bolsas de Nova 

York tiveram comporta-
mento oposto ao Ibovespa, 
com o S&P 500 revertendo 
as perdas da manhã, pa-
ra fechar em alta após três 
pregões de queda. O índice 
norte-americano reagiu po-
sitivamente ao dado de in-
flação ao consumidor, PCE, 
que veio em linha com as ex-
pectativas, enquanto a ren-
da pessoal registrou avanço 
menor do que o consenso. 
As ações do setor de tecno-
logia desta vez se destaca-
ram positivamente, puxadas 
principalmente pela Apple, 
que subiu após apresentar 
bons resultados”, concluiu.

B3 está negociando o BB Fundo de Investimento de crédito

Antaq lança consulta 
sobre desestatização 
do Porto de Santos

Governo estuda teto para 
imposto sobre combustíveis

O ministro da Eco-
nomia, Paulo 
Guedes, disse 

nesta terça-feira que o go-
verno avalia redução “mo-
derada” de alguns impostos 
na elaboração da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) dos Combustíveis. 
O objetivo da medida é evi-
tar os sucessivos aumentos 
no preço dos combustíveis, 
ou seja, uma espécia de te-
to. Guedes destacou que o 
governo estuda reduzir im-
postos sobre o diesel, mas 
questionou a adoção de me-
dida similar para a gasolina.

“Estamos estudando is-
so com muita moderação, 
olhando exatamente para 
os impostos que poderiam 
ser moderadamente redu-
zidos. Pode ser que [em] 
um [imposto] sobre die-
sel [se] possa avançar um 
pouco mais. Mas, sobre 
gasolina, afinal de contas, 
se estamos em transição 
para uma economia ver-
de, se estamos em transi-
ção para uma economia 
digital, será que devería-
mos subsidiar gasolina?”, 
questionou o ministro em 
evento virtual sobre a eco-
nomia brasileira realizado 
pelo banco Credit Suisse. 
Segundo o ministro, a pro-
posta seria “autorizativa”, 
com a adesão de estados 
para, entre outras medi-
das, reduzir as alíquotas do 
Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Como contra-
partida, o governo tam-
bém reduziria impostos 
federais incidentes sobre 
o produto, a exemplo da 
contribuição do Programa 
de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/
Pasep) e da Contribuição 
para Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins). 

“Se quiserem reduzir o 
ICMS, reduzam o ICMS 
para o Brasil girar melhor 
em cima do diesel. Por 
outro lado, se o governo 
federal também for autori-
zado; nós arrecadamos em 
torno de R$ 17 [bilhões], 
quase R$ 18 bilhões/ano 
de diesel; poderíamos re-
duzir um pouco isso aí 
também”, acrescentou.

O ministro disse ainda 
que o problema é político 
e citou projeto aprovado na 
Câmara dos Deputados que 
estabelece um valor fixo 
para a cobrança de ICMS 
sobre combustíveis. Atual-
mente, o ICMS é calcula-
do como um percentual do 
preço final. Isso faz com 
que o imposto flutue con-
forme os preços nas bom-
bas, subindo quando a Pe-
trobras reajusta os valores 
nas refinarias e baixando, 
quando ocorre o contrário.

O projeto obriga estados 
e o Distrito Federal a espe-
cificar a alíquota cobrada do 
ICMS de cada produto pela 
unidade de medida adotada 
(litro, quilo ou volume), e 
não mais sobre o valor da 
mercadoria, como ocor-
re atualmente. A proposta 
aguarda análise do Senado. 
“Se eles acharem que tem 
de limitar o ICMS, e sair 
de ad valorem (percentual 
conforme o valor da mer-
cadoria) para ad rem (valor 
fixo) e limitar, em vez de ser 
34%, que seja 25%, 20%. É 
um problema político, eu 
não entro nessa discussão. 
Agora que é bem-vindo, em 
vez de pensar só em teto 
de gasto, pensar em teto de 
imposto, eu gosto da ideia”, 
afirmou.

Os sucessivos aumentos 
no preço dos combustíveis 
geraram queda de braço en-
tre o governo federal e os 
estados. 

A Agência Nacio-
nal de Transportes 
Aquaviários (An-

taq) abriu consulta pública 
do edital de concessão do 
Porto Organizado de San-
tos. Até o dia 16 de março 
de 2022, os interessados 
poderão tirar dúvidas e 
contribuir com sugestões 
para o processo por meio 
do site https://www.gov.
br/antaq/pt-br/acesso-a-
informacao/participacao-
social/participacao-social. 
O leilão está previsto para 
o último trimestre de 2022. 
Os estudos foram liderados 
pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e 
realizados por consultorias 
especializadas contratadas 
pelo banco.

O critério da licitação se-
rá o maior valor de outorga 
a ser paga à União pelo ven-
cedor, que se compromete-
rá com a manutenção do 

porto e com o atendimento 
dos índices de desempenho 
durante 35 anos, a serem 
fiscalizados pela Antaq. O 
porto movimenta mais de 
100 milhões de toneladas 
por ano.

O Porto de Santos é o 
maior complexo portuário 
da América Latina, compos-
to por terminais públicos e 
terminais privados TUP’s1 , 
dedicados a armazenagem 
e movimentação de cargas 
e passageiros. A gestão e 
fiscalização das instalações 
portuárias e das infraestru-
turas públicas localizadas 
dentro do Porto Organiza-
do2 é da Santos Port Au-
thority (SPA), razão social 
Autoridade Portuária3 de 
Santos S.A., uma empresa 
pública, de capital fechado, 
vinculada ao Ministério da 
Infraestrutura (MINFRA), 
antiga Companhia Docas 
do Estado de São Paulo 
(CODESP).Ocorreu nesta ter-

ça-feira o toque 
de campainha 

que marcou o início da ne-
gociação do BB Fundo de 
Investimento de Crédito 
Fiagro – Imobiliário na B3. 
As cotas do fundo poderão 
ser negociadas com o ticker 
BBGO11, com valor apro-
ximado de R$ 100,00.

Com gestão da BB 
DTVM, maior gestora de 
recursos do país segundo a 
Anbima, o BBGO11 inves-
tirá em uma ampla varieda-
de de ativos, dentre os quais 
se destacam os CRAs e as 
LCAs, e outros títulos liga-
dos ao setor de agronegó-
cio. O BBGO11 é destina-
do a todos os investidores e 
tem como objetivo ser um 
instrumento de apoio ao 
desenvolvimento de negó-

cios ligados aos produtores 
rurais via mercado de capi-
tais.

No BBGO11, há a isen-
ção IR sobre os rendi-
mentos distribuídos pelo 
fundo para pessoa física, 
quando atendidos os mes-
mos critérios de isenção 
dos fundos imobiliários. 
Ganhos de capital e ren-
dimentos auferidos na 
alienação ou no resgate 
de cotas dos Fiagro estão 
sujeitas à incidência do im-
posto de renda à alíquota 
de 20%.

Para Fausto Ribeiro, 
presidente do Banco do 
Brasil, o BB é o grande 
parceiro do agronegócio 
brasileiro e busca cons-
tantemente fomentar o 
desenvolvimento deste 
que é um setor com con-

tribuição significativa para 
o PIB, geração de empre-
go e renda no nosso país. 
“Além da atuação histórica 
no crédito, buscamos nos 
manter na vanguarda de 
soluções voltadas ao setor 
e temos atuado com foco 
em investimentos, a exem-
plo do fundo BB Ações 
Agro e agora com o lança-
mento do BB Fiagro, evi-
denciando nossa expertise 
na gestão de recursos e 
também ratificarmos nos-
so compromisso com o 
segmento”, destacou.

Listados

“Temos hoje listados na 
B3 10 Fiagros, esse merca-
do tem crescido de forma 
muito relevante desde que 
a modalidade ficou dispo-

nível no ano passado. 
A chegada do BBGO11 

traz mais robustez para o 
mercado, dando ao inves-
tidor oportunidades de di-
versificação de portfólio”, 
afirma Rogério Santana, 
diretor de Relacionamento 
com Clientes da B3.

A BB DTVM é líder da 
indústria de fundos de in-
vestimento, com patrimô-
nio líquido sob gestão mais 
de R$ 1,364 trilhão em re-
cursos e 20,56% de parti-
cipação de mercado, con-
forme ranking de Gestores 
de Fundos de Investimento 
da Anbima, de dezembro 
de 2021. Sua excelência 
em gestão é atestada por 
duas renomadas agências 
de rating – Fitch Rating e 
Moody´s.
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JASP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF 01.582.160/0001-59 - NIRE 3320564683-0

Ata de Reunião de Sócios da Sociedade. Dia, hora e local:  2 de dezembro de 2021, às 13:00 horas, na sede social na Rua 
Evaristo da Veiga nº 16, sala 1.601 - (parte), Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20.031-040. Convocação: Foram dispensadas 
as formalidades de convocação para a presente reunião, em razão do comparecimento dos sócios representando a totalidade 
do capital social da JASP Investimentos e Participações Ltda., nos termos do artigo 1.072 da Lei 10.406, de 10/01/2002. 
Presença: Os sócios representando a totalidade do capital social, a seguir: I - Saul Dutra Sabbá, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, nº 1.896, apto. 
06, Jardins, CEP 01.409-002, portador da carteira de identidade nº 02533276-9, expedida pelo IFP/ RJ e inscrito no CPF/ MF 
sob o nº 238.779.527-04; II - João Nunes Ferreira Neto, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Prefeito Mendes de Moraes, nº 1.500, bloco 01, apto. 601, bairro de São Conrado, CEP 
22.610-090, portador da carteira de identidade nº 11.341, do CORECON/ RJ e inscrito no CPF/ MF sob o nº 387.945.787-53;  
III - José Arley Lima Costa, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Vieira Souto, nº 136, apto. 1.203, bairro de Ipanema, CEP 22.420-000, portador da carteira 
de identidade nº 2.138.784, do IFP/ RJ e inscrito no CPF/ MF sob o nº 191.300.317-53; e IV - Pedro Paulo Nunes Ferreira, 
brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida do Pepê, nº 1.120, 
apto. 101, Barra da Tijuca, CEP 22.620-171, portador da carteira de identidade nº 04769452-6, do IFP/ RJ e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 606.531.247-91. Ordem do dia: aprovar a redução de capital por considerar excessivo em relação ao 
objeto social da sociedade. Deliberações: Os sócios presentes, representando a totalidade do capital social, deliberaram, 
por unanimidade: Considerando que o capital social é excessivo em relação ao objeto social da sociedade, com base no art. 
1.082 do Código Civil Brasileiro, fica aprovado nesta data a redução do capital social no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte 
e cinco mil reais), mediante diminuição proporcional das quotas do capital dos sócios, assim distribuídos:

Sócios
Capital Social Anterior Redução de Capital Capital Social Atual

Valor em R$ Nº de cotas Valor em R$ Nº de cotas Valor em R$ Nº de cotas
Saul Dutra Sabbá 184.400,00 184.400 50.200,00 50.200 134.200,00 134.200
João Nunes Ferreira Neto 138.300,00 138.300 37.650,00 37.650 100.650,00 100.650
José Arley Lima Costa 92.200,00 92.200 25.100,00 25.100 67.100,00 67.100
Pedro Paulo Nunes Ferreira 46.100,00 46.100 12.550,00 12.550 33.550,00 33.550
Totais 461.000,00 461.000 125.500,00 125.500 335.500,00 335.500
Em decorrência da redução ora aprovada, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Cláusula Quinta - O capital social já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de  
R$ 335.500 (trezentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais), dividido em 335.500 (trezentos e trinta e cinco mil e quinhentas) 
cotas de R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:
Sócios Quotas % Capital Valor R$
Saul Dutra Sabbá 134.200 40 134.200,00
João Nunes Ferreira Neto 100.650 30 100.650,00
José Arley Lima Costa 67.100 20 67.100,00
Pedro Paulo Nunes Ferreira 33.550 10 33.550,00
Total 335.500 100 335.500,00
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores não abrangidas 
pelo presenta instrumento permanece em vigor. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi deliberada a lavratura desta 
ata, após o que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se os trabalhos. Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2021. 
Sócios: Saul Dutra Sabbá; João Nunes Ferreira Neto; José Arley Lima Costa; Pedro Paulo Nunes Ferreira. Testemunhas: 
Carlos Alberto Inocêncio - CPF: 359.822.687-04. Anderson Silva Inocêncio - CPF: 159.653.887-21. Visto do advogado:  
Remis Almeida Estol - OAB/RJ: 45.196.

SEGUNDA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
 EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Livingstone dos Santos Silva Filho - Juiz Titular do Cartório da 2ª Vara Cível da 
Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo 
de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80 Forum CEP: 22760-195 
- Taquara - Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da 
Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 
17.03.2016) - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0005845-
59.2015.8.19.0203, movida por GRUPAMENTO RESIDENCIAL RESERVA DO 
PARQUE em face de SIMONE FERREIRA DA SILVA, objetivando citar o réu. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu SIMONE FERREIRA DA SILVA, que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e nove 
de novembro de dois mil e vinte e um. Eu,Vanusa Margarete Gomes Vasques - 
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30629, digitei. E eu, Alessandra Mendes 
Viana - Chefe de Serventia - Matr. 01/29700, o subscrevo.

CVM suspende decisão envolvendo distribuição de dividendos
Trata-se de um dos maiores fundos imobiliários do país, o Maxi Renda

A Comissão de Va-
lores Mobiliário 
(CVM), autarquia 

que regula e fiscaliza o mer-
cado de capitais no Brasil, 
voltou atrás em decisão 
tomada na última semana 
a respeito da distribuição 
de dividendos do fundo 
imobiliário Maxi Renda 
(MXRF11), um dos maio-
res em número de cotistas, 
com cerca de 500 mil.

A orientação era de o 
fundo distribuir dividendos 
aos cotistas com base ape-
nas em exercícios com lu-
cro contábil, e não no cha-
mado regime de caixa. Tal 
decisão preocupou analistas 
e investidores, que entende-
ram que a mudança poderia 
afetar outros fundos imobi-
liários.

Nesta terça-feira (1º), a 
decisão foi suspensa, após 
a CVM aceitar o pedido 
de efeito suspensivo feito 

pelo BTG Pactual, admi-
nistrador do Maxi Renda.  
“O Colegiado da CVM re-
cebeu, em 31/1/2022, pe-
dido de efeito suspensivo 
da decisão deliberada em 
21/12/2021 e cuja ata foi 
divulgada no site da autar-
quia em 24/1/2022, a res-
peito de provimento par-
cial de recurso envolvendo 
questões relacionadas à dis-
tribuição de rendimentos 
de fundos de investimentos 
imobiliários”, destacou no-
ta da CVM.

De acordo ainda com a 
explicação da CVM, o co-
legiado esclareceu que o 
efeito suspensivo cessará 
na hipótese de não apre-
sentação do pedido de 
reconsideração no prazo 
de 15 dias úteis contados 
da comunicação da deci-
são, conforme previsto no 
art.11 da Resolução CVM 
46/2021, bem como se, 

diante de pedido de recon-
sideração, o Colegiado de-
liberar por não conhecê-lo 
ou rejeitá-lo.

No último dia 25 de 
janeiro, o Maxi Renda 
(MXRF11) divulgou fato 
relevante em que informou 
sobre uma decisão do cole-
giado da CVM sobre o re-
gime contábil adotado pelo 
administrador do fundo, o 
BTG Pactual, para a distri-
buição de dividendos. Con-
forme o colegiado da CVM, 
o fundo tem distribuído di-
videndos aos cotistas com 
base no chamado regime de 
caixa, mas o correto seria 
que isso ocorresse apenas 
em exercícios com lucro 
contábil.

Na interpretação da au-
tarquia após análise, os 
rendimentos do fundo fo-
ram distribuídos mesmo 
quando excediam os valo-
res reconhecidos no lucro 

do exercício ou acumulado, 
com base no lucro caixa. 
Esse excedente distribuído 
ampliar os prejuízos acu-
mulados pelo fundo de for-
ma recorrente e, portanto, 
deveria ser enquadrado co-
mo amortização do custo 
de capital investido pelos 
cotistas.

Justificativa

O fundo explicou que 
tomou como referência 
para a distribuição de di-
videndos pelo regime de 
caixa um ofício circular 
da própria CVM em 2014: 
segundo o documento, 
fundos devem partir do 
eventual lucro contábil 
para a distribuição, fazen-
do ajustes que levem em 
consideração apenas o que 
efetivamente circulou pelo 
caixa (receita ou despesa).

Diante desse enten-

dimento consagrado na 
indústria de FIIs, eles fi-
cariam dispensados de 
considerar a marcação a 
mercado — ajuste do ativo 
pelo seu valor presente — 
no momento de definição 
da distribuição de dividen-
dos.

Conforme divulgado por 
vários veículos de comuni-
cação, a decisão se aplicaria 
ao caso envolvendo o Ma-
xi Renda, mas há sempre o 
risco de que uma decisão 
nesses moldes possa ser de-
finida como jurisprudência 
para casos semelhantes com 
outros fundos imobiliários, 
impactando a forma como 
a indústria de FIIs distribui 
dividendos atualmente.

De acordo com infor-
mação publicada no site da 
Exame, pelo regime de lu-
cro contábil, um fundo com 
receita firme proveniente 
do pagamento de aluguéis, 

como é o caso dos chama-
dos fundos de tijolo — co-
mo os de lajes corporativas 
ou galpões logísticos —, 
só poderia distribuir divi-
dendos se registrasse lucro 
contábil no exercício. Uma 
eventual reavaliação para 
baixo do imóvel (ou dos 
imóveis) que integra o fun-
do poderia, hipoteticamen-
te, inviabilizar a distribui-
ção dos rendimentos nesse 
mesmo exemplo.

“Houve um efeito de 
apreensão e de inseguran-
ça jurídica entre gestores 
e investidores, dado que 
a distribuição regular e 
mensal de dividendos se 
tornou um dos principais 
fatores de atração para os 
fundos imobiliários. Se 
prevalecer o novo enten-
dimento da CVM, eventu-
almente FIIs poderiam ter 
que alterar a periodicidade 
de distribuição”.

Abiogás escolhe gestoras para 
fundo garantidor de biogás

Nesta quinta-feira 
(3), a Associação 
Brasileira de Bio-

gás (Abiogás) lançará um 
edital para seleção de ges-
tor do fundo garantidor de 
biogás. Será realizado um 
webinar, às 14h, para apre-
sentar todos os requisitos 
necessários para participa-
ção e esclarecer dúvidas do 
mercado. O fundo garan-
tidor de biogás é um novo 
instrumento financeiro que 
tem o objetivo de acelerar 
os investimentos em bio-
gás. A meta da associação é 
chegar a 30 milhões de m³/
dia de biometano e inves-
timentos de mais de R$ 10 
bilhões em novos projetos 
nos próximos anos.

Alessandro Gardemann, 
presidente da Abiogás, disse 
recentemente que a partir 
do biogás é possível desen-
volver toda a cadeia de bior-
refinaria, transformando o 
biometano em hidrogênio, 
amônia e metanol. “É uma 
oportunidade única para o 
Brasil. Hoje, o país desper-
diça 100 milhões de m³ de 
metano renovável por dia, 
que equivalem a 35% da 
energia elétrica consumida 
no Brasil e 70% do diesel. 
Falamos que é o ‘pré-sal 

caipira’, porque de fato ca-
da usina de cana-de-açúcar 
tem a escala de um poço de 
petróleo do pré-sal”.

Segundo a associação, 
atualmente, o Brasil apre-
senta o maior potencial 
energético do mundo: 43,2 
bilhões Nm³/ano entre re-
síduos do setor sucroener-
gético (48,9%), proteína 
animal (29,8%), produção 
agrícola (15,3%) e sanea-
mento (6%). Esse potencial 
tem capacidade de suprir 
quase 40% da demanda na-
cional de energia elétrica ou 
substituir 70% do consumo 
de brasileiro de diesel.

Poluição 

Dados do Sistema de Es-
timativas de Emissões e Re-
moções de Gases de Efeito 
Estufa (SEEG) mostram que 
o Brasil emitiu, no ano de 
2020, mais de 20 milhões de 
toneladas de metano, um gás 
que tem um poder de agra-
vamento do efeito estufa 20 
vezes pior do que o do CO2. 
De acordo com relatório do 
IPCC (Painel Intergover-
namental sobre Mudanças 
Climáticas), o metano foi 
responsável em 30% pelo au-
mento da temperatura.

“Hoje temos R$ 700 mi-
lhões investidos, mas quere-
mos chegar a R$ 10 bilhões 
por ano até 2030. Nossa 
meta é chegar à produção 
de 30 milhões de m³/dia até 
2030, que é 30% do poten-
cial de hoje e que também 
está alinhado à redução de 
30% das emissões invo-
luntárias que o Brasil assi-
nou”, citou Gardemann na 
COP26, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas, realizada 
em Glasgow, na Escócia, 
em novembro de 2021.

A associação nasceu em 
2013 e busca transformar a 
energia elétrica, combustível 
e térmica, geradas pelo bio-
gás, em commodities ener-
géticas amplamente utiliza-
das, com uma participação 
de 10% na matriz brasileira. 
A Abiogás reúne empresas 
associadas que representam 
todos os setores da cadeia de 
produção, aproveitamento e 
beneficiamento do segmento 
de biogás

Para assistir ao evento 
não é preciso se inscrever, 
basta acessar o canal da 
Abiogás no YouTube (ht-
tps://www.youtube.com/
wa t ch ? v = 9 k B _ V Z 2 A -
DEE).

Convênios assinados por estatais 
privatizadas serão cumpridos

O Projeto de Lei 
3204/21 obriga 
a União a garan-

tir o cumprimento de con-
vênios, contratos ou outros 
instrumentos que estatal 
privatizada possui junto a 
entidades públicas das áreas 
de saúde, educação, infraes-
trutura, saneamento básico, 
ciência e tecnologia, e meio 
ambiente.

A regra vale para as pri-
vatizações realizadas desde 
2020. A proposta, que trami-
ta na Câmara dos Deputados, 
é do deputado Otto Alencar 
Filho (PSD-BA). O proje-
to será analisado em caráter 
conclusivo pelas comissões 
de Desenvolvimento Econô-

mico, Indústria, Comércio e 
Serviços; Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público; 
e Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, o texto 
permite que a União trans-
fira a obrigação para o com-
prador da estatal, mas isso 
deve estar disposto expres-
samente no edital de privati-
zação. O edital deve estabe-
lecer a responsabilidade do 
sucessor pelas obrigações e 
a imposição de multas em 
caso de descumprimento.

Alencar Filho afirma que 
o projeto visa evitar a que-
bra de contratos assinados 
pelas ex-estatais com enti-

dades que prestam serviços 
sociais ou ambientais. Ele 
lembra que algumas delas 
possuem ações sociais, fir-
madas em convênios.

Como exemplo, cita a re-
forma do Hospital Nair Al-
ves de Souza (HNAS), no 
munícipio de Paulo Afonso 
(BA), que está sendo finan-
ciada pela Companhia Hi-
drelétrica do São Francisco 
(Chesf) ao custo de R$ 45 
milhões. “O projeto tem o 
objetivo de garantir que os 
recursos inicialmente desti-
nados cumpram o seu obje-
to e a sua finalidade originá-
ria levando mais segurança à 
população brasileira”, com-
pleta Alencar Filho.
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