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Investimento inicial 
de pessoa física na 
Bolsa é de R$ 44

A Bolsa de Valores brasileira 
(B3) atingiu, em janeiro, a marca 
de 5 milhões de contas de pessoas 
físicas. São 4,2 milhões de CPFs, 
já que um investidor pode ter con-
ta em mais de uma corretora.

Segundo a B3, os investimentos 
iniciais das pessoas físicas em ren-
da variável estão sendo feitos com 
valores cada vez mais baixos. Em 
dezembro de 2021, a mediana do 
primeiro investimento foi de R$ 
44, o menor valor observado des-
de janeiro de 2014.

As pessoas físicas passaram a 
contar com 17% do total de recur-
sos investidos em títulos variáveis 
na B3, chegando a um total de R$ 
501 bilhões. Página 6

Powell fica interino 
no Fed enquanto 
aguarda Senado

O Federal Reserve Board no-
meou, nesta sexta-feira, Jerome 
H. Powell como presidente pro 
tempore, aguardando a confirma-
ção do Senado para um segundo 
mandato como presidente do Bo-
ard of  Governors.

A ação permite que ele conti-
nue exercendo suas funções após 
o término de seu mandato neste 
sábado (5) e enquanto o processo 
de confirmação estiver em anda-
mento.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, nomeou Powell no final 
do ano passado para um segun-
do mandato como presidente do 
Board of  Governors. Seu man-
dato como membro do Conselho 
do Federal Reserve (Fed) vai até 
2028.

MPEs: 96% sobreviveram ao 
isolamento graças às vendas virtuais
Comércio eletrônico respondeu por 53% do faturamento

Estudo da Visa intitulado 
“Visa Back to Business – 
2022 SMB Outlook” re-

vela que 97% dos consumidores 
brasileiros pretendem continuar 
usando pagamentos digitais tanto 
quanto, ou até mais, do que em 
2021. Além disso, para 93% das 
MPEs brasileiras pesquisadas, 
aceitar novas formas de pagamen-
to é fundamental para seu cresci-
mento.

O estudo deste ano pesquisou 
pequenos empresários e consumi-
dores de nove países, incluindo o 
Brasil, e revelou um consenso de 
que a perspectiva para 2022 é de 

otimismo e planos para aumentar 
ainda mais a digitalização: 97% das 
MPEs brasileiras se dizem otimis-
tas com o futuro do seu negócio 
– o maior nível de otimismo re-
gistrado nos estudos Visa Back to 
Business até o momento.

A maioria das pequenas em-
presas brasileiras (58%) disse que 
já opera ou pretende operar to-
talmente sem dinheiro em espé-
cie nos próximos dois anos. Elas 
chegarão a esse futuro antes dos 
consumidores brasileiros – 50% 
diz que pretende abandonar total-
mente o uso de dinheiro em espé-
cie nos próximos dois anos.

As MPEs estão abraçando os 
pagamentos digitais – inclusive as 
criptomoedas: 92% dos pequenos 
empresários brasileiros disseram 
que planejam aceitar alguma for-
ma de pagamento digital em 2022, 
incluindo criptomoedas (32%) 
e pagamentos por aproximação 
(52%).

O varejo eletrônico impulsio-
nou os negócios: 96% das pe-
quenas empresas brasileiras com 
presença virtual dizem ter sobrevi-
vido à pandemia graças ao comér-
cio eletrônico, que respondeu por 
53%, em média, do faturamento 
(nos últimos três meses).

China e Rússia confirmam
aliança ampla, geral e irrestrita
Movimento é resposta à pressão dos EUA sobre Ucrânia

A China e a Rússia reafirma-
ram o forte apoio mútuo 
aos interesses centrais, à 

soberania do Estado e à integrida-
de territorial e manifestaram opo-
sição à interferência externa em 
seus assuntos domésticos, de acor-
do com um comunicado conjunto 
divulgado nesta sexta-feira, após 
uma reunião entre os presidentes 
dos dois países.

A convite do presidente chinês, 
Xi Jinping, o presidente russo, Vla-
dimir Putin, está visitando a China. 
Os dois chefes de Estado conver-
saram em Pequim e participaram 
da cerimônia de abertura dos 24º 
Jogos Olímpicos de Inverno.

Os dois países se opõem a um 
maior alargamento da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) e instaram a Organização 
a “abandonar sua mentalidade de 
Guerra Fria, respeitar a soberania, 
segurança e interesses de outros 
países e manter uma atitude justa e 
objetiva em relação ao desenvolvi-
mento pacífico de outros países”.

A reunião sela a unidade entre 
China e Rússia frente as tentativas 
de desestabilização através da ex-
pansão da Otan para a Ucrânia. O 
comunicado é uma resposta a se-
tores que afirmavam que a China 
estava tentando se manter isenta 
no caso.

“A China e a Rússia se opõem 
a qualquer tentativa de forjar 
blocos exclusivos e alimentar o 
confronto entre blocos na re-
gião da Ásia-Pacífico, e estão 
altamente vigilantes sobre o 
impacto negativo da estratégia 
Indo-Pacífico dos EUA na paz 
e estabilidade na região”, disse 
o comunicado.

De acordo com a declaração, os 
dois países estão seriamente preo-
cupados com o Aukus, a parceria 
de segurança trilateral entre Esta-
dos Unidos, Reino Unido e Aus-
trália, em particular sua coopera-
ção no campo de submarinos de 
propulsão nuclear.

Petrobras vende 
unidade de 
fertilizantes  
para russos

O Brasil importa cerca de 80% 
dos fertilizantes utilizados na agri-
cultura. Agora, a produção nacio-
nal poderá aumentar, mas com a 
presença de estrangeiros. A mi-
nistra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, 
anunciou nesta sexta-feira, em 
Três Lagoas (MS), que o grupo 
Acron, da Rússia, fechou a com-
pra da Unidade de Fertilizantes 
Nitrogenados (UFN3) da Petro-
bras. A UFN3 produz fertilizantes 
nitrogenados e teve as obras para-
lisadas há alguns anos.

“A agricultura brasileira vai ga-
nhar muito com a implantação 
dessa fábrica, que vai produzir 
fertilizantes nitrogenados, a ureia 
que é imprescindível para que a 
nossa agricultura seja cada vez 
menos dependente desses nu-
trientes”, acredita a ministra.

Em comunicado, a Petrobras 
informou que chegou a um acor-
do para as minutas contratuais pa-
ra a venda de 100% da UFN3 com 
o grupo russo Acron. Segundo a 
empresa, a assinatura do contrato 
de venda depende ainda de trami-
tação na governança da Petrobras, 
após as devidas aprovações gover-
namentais.

Segundo a ministra, o tema será 
tratado com a Acron durante visi-
ta da comitiva brasileira à Rússia 
prevista para os próximos dias. 
“Temos reunião marcada com vá-
rios produtores de fertilizantes e 
eles estão nessa lista. Teremos no-
tícias lá de quando isso vai acon-
tecer, quando eles chegam aqui”, 
disse Tereza Cristina.

A UFN3 é uma unidade indus-
trial de fertilizantes nitrogenados 
localizada em Três Lagoas. A 
construção da UFN3 teve início 
em setembro de 2011, mas foi 
interrompida em dezembro de 
2014, com avanço físico de cerca 
de 81%. Após concluída, a unida-
de terá capacidade projetada de 
produção de ureia e amônia de 
3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respecti-
vamente. A conclusão da Unidade 
será de responsabilidade do com-
prador.

Tereza Cristina leu mensagem 
recebida do presidente da Petro-
bras, general Joaquim Silva e Lu-
na, confirmando a venda.  “Eu 
também liguei para o ministro 
Bento Albuquerque [de Minas e 
Energia], que me confirmou que 
eu poderia fazer o anúncio. En-
tão, eu quero dizer que a UFN 3 
vai sair deste imobilismo. Gente, 
resolvido mais um problema de 
Três Lagoas. Agora é trabalhar”, 
comemorou.

Li Tao/Xinhua
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Metaverso, miséria e viagem espacial: dicotomias sociais
Por Dinamara 
Pereira Machado, 
Cicero Bezerra e 
Marcos Ruiz da 
Silva

Desde o apareci-
mento da divul-
gação da temáti-

ca do Metaverso por Mark 
Zuckerberg, em diferentes 
canais de mídias, parece-
-nos que o assunto vem 
ganhando espaço nas con-
versas informais ou, ainda, 
nas publicações acadêmicas 
ou patrocinadas. De todo 
modo, a temática do Meta-
verso, semelhante à viagem 
espacial, é uma idiossincra-
sia. Determinados grupos 
de pessoas, que são con-
sideradas inovadoras, mu-
dam o mundo a partir de 
projetos que atendem aos 
seus interesses particulares 
e criam, por determinado 

momento, a expectativa de 
que vivemos em um mundo 
perfeito e justo.

Criar um universo para-
lelo com o Metaverso para 
termos novos espaços de 
convivência, novos negó-
cios com as moedas digitais 
(...) ou, ainda, conquistar 
novos planetas, turistar em 
viagem espacial para deter-
minada órbita (...), é antes 
de mais nada uma contra-
dição. O planeta Terra, am-
plamente explorado, tem 
vivido, em nossa Era, várias 
transformações no meio 
ambiente. Exploramos os 
recursos naturais, cultiva-
mos a terra, transgredimos 
da agricultura familiar para 
o agronegócio e, ainda, te-
mos no Brasil, segundo o 
Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar, 116 
milhões de pessoas dentro 

do escopo de insegurança 
alimentar, sendo que 19 mi-
lhões destas passam fome.

Conquistar ou criar es-
paços de convivência pode 
realmente ser interessante, 
mas iremos para estes no-
vos locais (físicos ou di-
gitais) com as fragilidades 
sociais e éticas que convi-
vemos nos espaços conven-
cionais que já ocupamos. A 
inovação tem representado, 
até o momento, a perma-
nência da vida, mas chama-
mos a atenção para que os 
processos de inovação e os 
produtos decorrentes dela 
precisam ser carregados de 
humanos que os utilizem 
para além de seus interesses 
pessoais.

Implantar o Metaverso 
requer que a internet de 
qualidade, considerada 5.0, 
esteja disponível para todos, 

e todos significa TODOS, 
não apenas uma determi-
nada parcela da população 
que tem possibilidade de 
arcar com os custos e pro-
vedores.

Inovar significa ter cora-
gem para rever o processo 
histórico e implantar pro-
dutos que possam melhorar 
nossa vida. Não se trata de 
ser contra o Metaverso ou 
viagem espacial, até pelo fa-
to de não termos força po-
lítica e econômica; trata-se 
de buscar viver com maior 
igualdade e equidade num 
mundo tão desigual.

Nessa linha, oferecer à 
sociedade o Metaverso, co-
mo mais uma opção que 
possa atender às necessida-
des e desejos das pessoas, 
parece reproduzir a mes-
ma lógica da distribuição 
de qualquer recurso, como 
alimento, água, condições 
de saneamento, segurança 
pública e educação, entre 
outros meios de subsistên-
cia ou de desenvolvimento. 
Se lembrarmos, em particu-
lar, das discussões sobre o 
acesso à educação em épo-
ca de pandemia, vamos nos 
recordar de inúmeras bar-
reiras – sociais, econômicas 
e culturais – que inibiram, 
dificultaram ou mesmo im-
pediram o acesso à conti-
nuidade dos estudos.

É difícil imaginar que 
com o Metaverso será dife-
rente. No entanto, caso os 

cientistas da comunicação, 
empreendedores e todos os 
demais envolvidos na dis-
cussão desse espaço de con-
vivência digital subordinem 
suas discussões às questões 
que transcendam aspectos 
técnicos e levantem os pro-
blemas mais gerais, conse-
guirão enxergar soluções 
de problemas públicos que 
afetam toda uma coletivida-
de.

Dinamara Pereira Machado é 

doutora em Letras, diretora da Escola 

Superior de Educação do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Cicero Bezerra é doutor em Teologia, 

coordenador da área de Humanidades 

do Centro Universitário Internacional 

Uninter.

Marcos Ruiz da Silva é doutor em 

Educação Física, coordenador da área 

de Linguagens Cultural e Corporal 

do Centro Universitário Internacional 
Uninter.

Modificação da Lei de Sociedades Anônimas
Por Hélio Mauro Di 
Ferreira Andrade

A Lei 13.818/2019, 
depois de um lon-
go período de va-

catio legis, trouxe uma nova 
redação ao famigerado art. 
289 da Lei de Sociedades 
Anônimas. Segundo a anti-
ga redação, as publicações 
ordenadas pela lei de socie-
dades anônimas deveriam 
ser feitas no órgão oficial 
da União ou dos estados ou 
Distrito Federal e também 
em jornal de grande circula-
ção editado na localidade da 
sede da companhia.

A nova redação traz as 
seguintes inovações:

Art. 289. As publicações 
ordenadas por esta Lei obe-
decerão às seguintes condi-
ções:

I – deverão ser efetuadas 
em jornal de grande circu-
lação editado na localidade 
em que esteja situada a se-
de da companhia, de forma 
resumida e com divulgação 
simultânea da íntegra dos 
documentos na página do 
mesmo jornal na internet, 
que deverá providenciar 
certificação digital da auten-

ticidade dos documentos 
mantidos na página própria 
emitida por autoridade cer-
tificadora credenciada no 
âmbito da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras 
(ICP-Brasil);

II – no caso de demons-
trações financeiras, a publi-
cação de forma resumida 
deverá conter, no mínimo, 
em comparação com os da-
dos do exercício social an-
terior, informações ou valo-
res globais relativos a cada 
grupo e a respectiva classi-
ficação de contas ou regis-
tros, assim como extratos 
das informações relevantes 
contempladas nas notas ex-
plicativas e nos pareceres 
dos auditores independen-
tes e do conselho fiscal, se 
houver. 

§ 1º A Comissão de Va-
lores Mobiliários poderá 
determinar que as publica-
ções ordenadas por esta Lei 
sejam feitas, também, em 
jornal de grande circulação 
nas localidades em que os 
valores mobiliários da com-
panhia sejam negociados 
em bolsa ou em mercado 
de balcão, ou disseminadas 
por algum outro meio que 

assegure sua ampla divul-
gação e imediato acesso às 
informações.

§ 2º Se no lugar em que 
estiver situada a sede da 
companhia não for editado 
jornal, a publicação se fará 
em órgão de grande circula-
ção local.

§ 3º A companhia deve 
fazer as publicações pre-
vistas nesta Lei sempre no 
mesmo jornal, e qualquer 
mudança deverá ser prece-
dida de aviso aos acionistas 
no extrato da ata da assem-
bleia geral ordinária.

§ 4º O disposto no final 
do § 3º não se aplica à even-
tual publicação de atas ou 
balanços em outros jornais.

§ 5º Todas as publicações 
ordenadas nesta Lei deve-
rão ser arquivadas no regis-
tro do comércio.

§ 6º As publicações do 
balanço e da demonstração 
de lucros e perdas poderão 

ser feitas adotando-se co-
mo expressão monetária o 
milhar de reais.

§ 7º Sem prejuízo do dis-
posto no caput deste artigo, 
as companhias abertas po-
derão, ainda, disponibilizar 
as referidas publicações pe-
la rede mundial de compu-
tadores.

A par das eventuais críti-
cas, houve um considerável 
avanço na legislação. A inova-
ção foi a dispensa de uso de 
“diários oficiais” para a pu-
blicação de atos que a própria 
Lei de Sociedades Anônimas 
impõem como de necessária 
publicação, tais como ata de 
constituição, edital de con-
vocação dos acionistas, as-
sembleias, atos de reforma 
do estatuto, renúncia do ad-
ministrador, demonstrações 
financeiras, atas deliberativas 
e aquisição de controle me-
diante oferta pública.

As eventuais dúvidas 
acerca da caracterização de 
jornal de grande circulação 
foram sanadas com o Ofí-
cio Circular SEI 3153/2020 
do Ministério da Economia, 
onde há a orientação para 
que todas as juntas comer-
ciais passem a adotar o en-

tendimento segundo o qual, 
jornais de grande circulação 
seriam os veículos de co-
municação distribuído de 
forma habitual nos estados 
e municípios, e que sejam 
acessíveis a todos, disponi-
bilizado por meio físico e 
digital, e desde que propicie 
a circulação efetiva daquelas 
informações.

No mesmo sentido, o Pa-
recer da CVM 134/79: “Jor-
nal de grande circulação, 
para a Lei de sociedade por 
ações, aquele que permite 
ao maior número possível 
de acionistas acesso, pleno 
e sem maiores esforços, co-
nhecimento dos atos da vi-
da societária, como também 
venha a atender às necessi-
dades de informação acerca 
da companhia de terceiros 
que com ela se relacionam.”

Outra inovação trazida 
pela nova redação foi a pu-
blicação de forma resumida 
e o uso de certificação di-
gital, conferindo autentici-
dade no âmbito da Infraes-
trutura de Chaves Públicas 
Brasileiras (ICP-Brasil). A 
grande ressalva fica inserida 
no inciso II segundo o qual, 
“no caso de demonstrações 

financeiras, a publicação 
de forma resumida deve-
rá conter, no mínimo, em 
comparação com os dados 
do exercício social anterior, 
informações ou valores glo-
bais relativos a cada grupo e 
a respectiva classificação de 
contas ou registros, assim 
como extratos das informa-
ções relevantes contempla-
das nas notas explicativas e 
nos pareceres dos auditores 
independentes e do conse-
lho fiscal, se houver”.

Assim, saliente-se que 
o arquivamento dessas in-
formações, após todo o 
processo de divulgação das 
mesmas, deve ser feita jun-
to aos órgãos de registro 
comerciais, que ficam vin-
culados ao aspecto formal, 
às formalidades extrínsecas 
dos atos sujeitos a registro 
e arquivamento, devendo 
se atentar a isso e não a 
materialidade dos atos, não 
adentrando em quaisquer 
outros aspectos que não as 
formalidades legais apre-
sentadas à Junta com fins 
de arquivamento.

Hélio Mauro Di Ferreira Andrade é 

advogado.

Iremos para estes 
novos locais com 

as fragilidades 
sociais e éticas que 

convivemos
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Alguém tem  
interesse em punir?

Em 12 de janeiro de 2007, um desabamento das obras 
da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo levou à 

morte de 7 pessoas. Quase 10 anos depois, em novembro 
de 2016, a justiça paulista manteve a absolvição das 12 
pessoas envolvidas na tragédia. Os acusados – engenhei-
ros ou funcionários do Metrô ou das empreiteiras – já ha-
viam sido absolvidos em julgamento na primeira instância. 
As empresas arcaram com indenizações às famílias das 
vítimas.

Esta semana, um acidente nas obras da Linha 6 – 
Laranja, igualmente do Metrô paulista, provocou o de-
sabamento de parte da pista da Marginal Tietê, obrigando 
à interrupção do tráfego na via. Desta vez, houve mais 
sorte: nenhum morto, nenhum ferido.

Alguém acredita em punição? Não se tratando dos 
3Ps – pobres, pretos ou putas – polícia, política e justiça 
andam de mãos dadas com a impunidade.

Educação é prioridade

A Legião da Boa Vontade (LBV) convida a população a 
ajudar a reverter a disparidade social por meio da Educa-
ção. Anualmente, a entidade promove a campanha “LBV 
Educação: Futuro no Presente!” a fim de obter doações 
para entregar kits de material pedagógico no início do ano 
letivo para crianças, adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade social no Brasil.

Além dos 20 mil kits de material pedagógico, serão 
entregues outros benefícios, como uniformes e cestas de 
alimentos não perecíveis. As doações podem ser feitas 
pelo site lbv.org.br

Solidariedade eterna

A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, 
presidida pelo empresário Claudio Castro, elaborou o 
vídeo “Moïse, nossa solidariedade eterna”, em homena-
gem ao jovem congolês brutalmente assassinado no Rio 
de Janeiro.

São depoimentos indignados de alguns associados: 
Bayard Boiteux, Constança Carvalho, Christovam de Che-
valier, Davi Bispo, Jane Sampaio, Renan Ferreira, Thelma 
Innecco, Viviane Fernandes e Voltaire Varão. Para assistir, 
basta acessar youtube.com/watch?v=JZ0k3Oyvrgs&featu
re=youtu.be

A OABRJ é um dos organizadores do ato pela memória 
do imigrante Moïse Mugenyi Kabagambe nesta terça-fei-
ra, na sede do Circo Crescer e Viver (em frente à estação 
de metrô Praça Onze), às 19h.

Pódio

Ninguém mais adequado para criticar a proposta de 
Lula de mudar a política de preços da Petrobras do que 
o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Mr. Inflação entende 
do assunto: é ouro, prata e bronze no Brasil, com inflação 
de 84% em março de 1989, 72% em fevereiro e 63% em 
janeiro.

Rápidas

A Ativa Investimentos está com 23 vagas, sendo 2 de 
emprego e 21 de estágio (10 exclusivas para mulheres), 
para quem sonha em ter uma carreira no mercado finan-
ceiro. Inscrições: trabalheconosco.vagas.com.br/ativain-
vestimentos *** O Instituto João Diniz lança a segunda 
temporada de cursos profissionalizantes para as áreas de 
gastronomia, hotelaria e entretenimento. São 120 vagas, 
gratuitas para desempregados, no Rio de Janeiro, com 
início dia 7. Inscrição: instituto.joaodiniz.com

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

Mercado de trabalho nos 
EUA está mais aquecido
Indicador tem peso na decisão da taxa de juros pelo Fed

A Secretaria de Esta-
tísticas Trabalhistas 
nor te-amer icana 

(BLS) divulgou nesta sexta-
feira o payroll de janeiro 
(principal indicador de em-
pregos da economia norte-
americana), com dados so-
bre a criação de empregos 
e taxa de desemprego. “O 
Payroll veio muito melhor 
que o esperado. A taxa de 
desemprego de 4.0% (invés 
de 3.9% do mês passado). 
E 62.2% a taxa de partici-
pação, subindo, o que quer 
dizer que mais pessoas vol-
taram para o mercado la-
boral”, avalia o consultor 
de investimentos Andrey 
Nousi, CFA e fundador da 
Nousi Finance.

O payroll é considerado 
o melhor termômetro do 
mercado de trabalho dos 
EUA e o número mais leva-
do em conta pelo Fed (Fe-
deral Reserve, o banco cen-
tral americano) para decidir 
sobre a taxa de juros do pa-
ís. Nousi explica que o mer-
cado laboral está aquecido 
e mais do que o esperado. 
“Isso põe pressão no FED 
a deixar o pé no acelerador 
no aumento de juros, dado 

que seu mandato é desem-
prego e inflação controla-
da”, cita.

A taxa de 10 anos nos 
EUA saltou de 1.82% pa-
ra 1.89%. O DXY (índice 
do dólar) saltou de 92.28 
para 95.60. Isso porque 
com os juros subindo tor-
na o dólar mais atrativo 
para investir. Segundo o 
consultor, esses números 
mantém a tendência que o 
FED deve aumentar juros 
já em março.

“Eu não descartaria já 
dois aumentos em março. 
Ao invés de 0.25%, seria 
0.50%. Ademais, isso quer 
dizer que a economia ame-
ricana está muito saudável. 
Salários subiram 0.7% vs 
0.5% estimados, o que au-
menta o poder de consumo 
do americano e pode trazer 
mais pressão inflacionária”, 
explica Nousi.

Segundo ele, no agre-
gado, é mais negativo para 
o mercado acionário, pois 
vai se confirmando a retó-
rica que o FED continuará 
mais agressivo no aumento 
de juros (hawkish), o que é 
negativo para ações. “Con-
sequentemente, é negativo 

também para criptomoedas. 
O mais curioso é que esses 
números aconteceram em 
janeiro em um momento 
em que o Omicron estava 
explodindo nos EUA”, ex-
plica.

Mercado futuro

O consultor de investi-
mentos lembra que o mer-
cado futuro agora já precifi-
ca mais de cinco aumentos 
esse ano, o que elevaria a ta-
xa básica para 1.5%. “Outra 
coisa, o número de dezem-
bro foi revisado para cima: 
de 199k para 510k. A eco-
nomia está a todo vapor”, 
traduz. 

Na opinião dele, já no 
segundo semestre surgirão 
discussões que a econo-
mia está superaquecida e 
os juros muito altos, o que 
consequentemente trarão 
discussões de uma reces-
são americana para segunda 
metade de 2023. “Em mo-
mentos assim, o investidor 
consegue encontrar prote-
ção em ativos reais: com-
modities e mercado imobi-
liário”, aconselha

Para o consultor, em 

ações, os setores mais 
defensivos (que crescem 
lucros independente do 
ciclo econômico) tendem 
a performar melhor: con-
sumo básico, distribui-
doras de energia, saúde, 
principalmente. “Pagam 
mais dividendos, que aju-
da a reduzir o impacto da 
inflação para o investidor. 
Cabe ainda ter cautela e 
esperar os próximos nú-
meros de inflação para ver 
se já começa a cair dos 
níveis elevados da última 
marcação (7%). O merca-
do de crypto tende a con-
tinuar turbulento até lá 
também”, diz.

Ele prevê que ações de 
crescimento tendem a so-
frer mais como tech (tec-
nologia) e consumo con-
tinuando o movimento 
de queda forte do índice 
Nasdaq.  Aliás, na quinta-
feira (3) o Nasdaq Com-
posite caiu -3,74%, para 
13.878,82, o pior dia desde 
setembro de 2020. O Nas-
daq Composite é um índice 
do mercado de ações que 
inclui quase todas as ações 
listadas na bolsa de valores 
Nasdaq.

Moro pode ficar com bens indisponíveis

O ex-ministro da 
Justiça, Sergio 
Moro, pode ficar 

com todos os seus bens in-
disponíveis por sonegação 
de impostos. Ele emitiu uma 
nota fiscal no valor de R$ 
811.980,00 para a empresa 
Alvarez & Marsal Consulto-
ria em Engenharia Ltda, de 
CNPJ 28.092.933.0001-75, 
segundo mostrou o advoga-
do Rodrigo Tacla Duran em 
sua conta no Twitter nesta 
sexta-feira. 

“Russo, você emitiu uma 
nota fiscal de R$ 890.000,00 
para uma empresa de con-
sultoria em ENGENHA-
RIA? É isso mesmo?”, in-
dagou Tacla Duran, que 
denunciou a tentativa de ex-
torsão por parte do advoga-
do Carlos Zucolotto, amigo 
do casal Sergio e Rosângela 
Moro, para ser blindado na 
Lava Jato. Na imagem, po-
rém, consta que o valor da 
nota é R$ 811.980 mil.”

Segundo a CNN, o sub-
procurador-geral da Pro-
curadoria Geral da União 
(PGU), Lucas Furtado pe-
diu ao Tribunal de Contas 
da União (TCU) que de-
clare a indisponibilidade de 
bens do ex-ministro “como 
medida cautelar por suposta 
sonegação de impostos so-
bre os pagamentos que Mo-
ro recebeu da consultoria 
Alvarez & Marsal, respon-
sável pela administração ju-
dicial de empresas condena-
das pela Lava Jato”

Com isso, o subprocu-
rador mudou o próprio 
entendimento e voltou a 
defender que o TCU in-
vestigue os ganhos de Mo-
ro, de R$ 3,6 milhões, pa-
gos pela consultoria. Para 
Furtado, Moro foi contra-
tado fora do regime CLT 
e houve a chamada ‘pejo-
tização’ a fim de reduzir a 
tributação incidente sobre 
o trabalho assalariado. “Ao 
aplicar a teoria da descon-
sideração da pessoa jurídi-
ca, o TCU é competente 
porque há dinheiro públi-
co”, explicou o subprocu-
rador. Furtado pede que 
seja averiguado se Moro, 
ao viajar para morar nos 
Estados Unidos, apresen-
tou declaração de saída de-
finitiva do Brasil ou deixou 
de pagar imposto de renda 
sobre seus tributos.

Em recente entrevis-
ta, o ex-ministro e ex-juiz 
Sérgio Moro, explicou de-
talhes e mostrou as notas 
fiscais que foram utiliza-
das para receber seus ren-
dimentos com o trabalho 
na consultoria Alvarez & 
Marsal, antes de se tornar 
presidenciável. Após essa 
exposição, Moro pode re-
ceber questionamentos da 
Receita Federal pela forma 
como recebeu seus ren-
dimentos no período que 
atuou para a consultoria 
norte-americana.

Tanto o ex-ministro co-
mo a consultoria alegam que 

fizeram tudo como manda a 
legislação brasileira, mas es-
pecialistas acreditam que o 
fisco pode questionar o fa-
to de parte do dinheiro ser 
recebida no Brasil, o que 
pode configurar benefício 
com redução de encargos 
das duas partes.

Segundo Caio Batista 
Teixeira Santos, advogado 
especialista em Direito Tri-
butário do escritório Godke 
Advogados, o modo em que 
o ex-ministro Sérgio Moro 
recebeu seus rendimentos 
da consultoria Alvarez & 
Marçal se assemelha muito 
ao que chamamos de “pe-
jotização” nas relações em-
pregatícias.

“Ou seja, isso pode ser 
entendido pela Receita Fe-
deral do Brasil como um 
abuso da norma antielisão 
tributária, com o intuito de 
diminuição no recolhimen-
to dos tributos. Analisando 
as notas fiscais, existem in-
dicativos de recolhimento 
de imposto no patamar de 
19% dos valores brutos re-
cebidos por Moro, quando 
na verdade, caso tivesse si-
do contratado como pessoa 
física, essa porcentagem au-
mentaria para 27,5%, além 
das contribuições para a 
Previdência Social, que se-
riam devidas pela consulto-
ria”, aponta o especialista.

Para o ele, caso a Receita 
entenda que a contratação 
de Moro como pessoa jurí-
dica se deu exclusivamente 

com a intenção de redução 
da carga tributária, poderá 
questionar e até mesmo la-
vrar auto de infração contra 
o ex-ministro.

De acordo com as pes-
quisas lançadas até agora, 
o ex-ministro da Justiça é o 
único dentre os candidatos 
menores a crescer – dife-
rente de Ciro Gomes, que 
está na terceira disputa pre-
sidencial e não vê o seu de-
sempenho mudar. É o que 
apontou webinar da Fun-
dação da Liberdade Econô-
mica (FLE). Apesar de não 
apresentar os mesmos posi-
cionamentos políticos, Mo-
ro disputa o mesmo eleito-
rado que Bolsonaro.

“Eles estão mais próxi-
mos ideologicamente entre 
si do que de Lula”, apon-
tou o doutor em Relações 
Internacionais, Ricardo 
Caldas. Um dos problemas 
destacados pelos especialis-
tas na discussão para a cam-
panha do jurista está na se-
torização de determinados 
eleitores que podem não ser 
alcançados por ele. “Apesar 
de bons números em outras 
regiões do país, seria muito 
difícil que Moro conseguis-
se entrar no Nordeste, mas 
isso é a graça de uma cam-
panha: você começa em um 
ponto e termina em outro”, 
comentou Alexandre Ban-
deira, diretor do Distrito 
Federal da Associação Bra-
sileira de Consultores Polí-
ticos (Abcop).
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Desafios do clima: 
prevenindo o futuro

Os desafios impostos nesse século pelas mudanças 
climáticas impõem que desastres sejam prevenidos e 

não haja o sacrifício de vidas humanas como estamos ven-
do no Brasil, especialmente com as chuvas que assolam o 
Norte, o Nordeste e Sudeste e a seca na região Sul.

Como zerar as emissões líquidas até 2050 e permitir 
que o aquecimento global se mantenha abaixo de 1,5ºC? 
Bioenergia, reflorestamento, fertilização dos oceanos 
serão noções que podem implicar a melhora dos ecoss-
istemas, mas também importam em custos para as ci-
dades. A questão do financiamento e da cooperação inter-
nacional ainda não ficou estabelecida de forma satisfatória 
para os países menos desenvolvidos nos resultados da 
COP 26. Não obstante, no Brasil, temos pressa para que 
haja avanços em nível federal, estadual e municipal para 
mitigação e adaptação quanto aos efeitos das mudanças 
climáticas. 

A tarefa não é fácil, já que no Brasil há uma lacuna em 
infraestrutura e na mudança nos usos da terra e na agro-
pecuária, pontos estratégicos na redução das emissões. Os 
compromissos nas áreas de energia, transporte, indústrias, 
saneamento, resíduos sólidos, mobilidade urbana, são o 
grande passivo nas grandes cidades. Países desenvolvi-
dos como Portugal já incentivam a criação de corredores 
verdes entre as cidades para melhorar a vazão de água 
das chuvas evitando as enchentes. Uma maior fiscalização 
e aprimoramento do ordenamento urbano evitando 
construções às margens dos rios ou dos mares poderão 
prevenir muitos acidentes devido ao aumento do nível das 
chuvas e dos oceanos. Construções verdes e sustentáveis, 
com o reúso da água são exemplos de um “novo normal”.

Sob a orientação da Associação Brasileira de Entidades 
Estaduais de Meio Ambiente (Abema), foi firmada uma 
carta de compromissos pelo clima dos governos locais em 
regime de cooperação considerando a diversidade socio-
econômica de cada território. Esta “Carta da Abema pelo 
clima” reúne vários compromissos com a construção de 
conhecimento e planos de trabalho para o enfrentamento 
das mudanças climáticas, incorporando as políticas gov-
ernamentais, estimulando a educação ambiental, avançan-
do na agricultura sustentável, metas de reflorestamento, 
políticas de incentivo ao uso de energias renováveis, 
sistematizando os diversos estudos realizados que já estão 
em andamento nos diversos estados, com avaliação e 
monitoramento dos resultados (in abema.org.br/midias/
publicacoes/524-boas-praticas-estaduais-pelos-comprom-
issos-climaticos).

No diagnóstico feito pela Abema, 86% dos estados tem 
algum plano relativo a ações de governança em unidade 
de conservação, 80% dos estados tem algum plano de 
reflorestamento ou recuperação de áreas degradadas, 
43% tem regulamentação sobre pagamento por serviços 
ambientais, e 40% dos estados tem metas de redução de 
gases de efeito estufa (GEE). Apesar dos avanços, ainda 
é pouco diante das urgências climáticas e necessidade de 
cooperação integrada.

O avanço mais rápido com ações concretas, um plano 
de descarbonização com a apresentação do perfil de cada 
município são exemplos de metas claras que estão sendo 
construídas também com a contribuição da sociedade. Os 
governos precisam fortalecer os compromissos da agenda 
do clima, diminuindo as vulnerabilidades socioambientais 
e prevenindo o futuro com um alto nível de governança 
coordenada com projetos de desenvolvimento sustentável 
e gerenciamento dos riscos.

Sábado, domingo e segunda-feira, 5, 6 e 7 de fevereiro de 2022

Indicadores industriais mostraram 
desaceleração no segundo semestre
A massa salarial paga pelo setor caiu 1,2% em dezembro

Materiais de construção considera início de ano ‘regular’

A indústria brasileira 
registrou cresci-
mento nos índices 

de emprego, faturamento 
e utilização da capacidade 
instalada em 2021. A Con-
federação Nacional da In-
dústria, no entanto, destaca 
que o bom resultado tem, 
como base de comparação 
2020, ano atípico e com 
“desempenho excessiva-
mente fraco” em decorrên-
cia da pandemia.

Os indicadores registram 
alta de 3,7% no faturamen-
to da indústria de 2021, na 
comparação com 2020. Em 
dezembro, no entanto, esse 
indicador apresentou uma 
queda de 0,3% na série livre 
de efeitos sazonais. “Esse 
aumento se deve ao patamar 
elevado em que o faturamen-
to começou o ano, uma vez 
que o indicador registrou 
quedas sucessivas ao longo 
dos meses”, explica a CNI.

De acordo com o levan-
tamento, em dezembro de 
2021, o faturamento estava 
7,5% abaixo do registrado 
no mesmo mês de 2020. No 
acumulado de 2021, o fatu-
ramento foi 5% menor do 
que o de fevereiro de 2020, 
antes da chegada da pande-
mia ao país. Ainda segundo 

os Indicadores Industriais, a 
massa salarial real e sobre-
tudo o rendimento médio 
real, pressionados pela in-
flação, seguiram em queda 
na maior parte de 2021.

Os indicadores divul-
gados nesta sexta-feira fe-
cham os dados obtidos ao 
longo de 2021. O levanta-
mento revela que os pontos 
que contribuíram para o 
recuo no segundo semes-
tre vão além dos efeitos da 
persistência da pandemia, 
abrangendo também “o de-
sarranjo das cadeias de su-
primentos, que contribuem 
para que a recuperação não 
se complete e para que se 
mantenha o contexto de in-
certeza e altos custos na in-
dústria de transformação”.

A Utilização da Capaci-
dade Instalada (UCI) caiu 
0,6 ponto percentual de 
novembro para dezembro 
de 2021. Tendo por base de 
comparação dezembro de 
2020, o recuo registrado é 
de 0,7 ponto percentual.

A CNI lembra que, em 
junho de 2021, esse indica-
dor chegou a atingir o pata-
mar de 82,3%, “ponto mais 
alto desde 2014”. No en-
tanto, acabou entrando em 
uma “tendência de queda 

no segundo semestre, en-
cerrando o ano em 79,6% 
em dezembro”.

Massa salarial

A massa salarial paga pe-
lo setor industrial caiu 1,2% 
em dezembro, na compa-
ração com novembro, na 
série dessazonalizada. No 
acumulado do ano, tendo 
por base a média registrada 
em 2020, o item registrou 
aumento de 0,7%.

O rendimento médio real 
do trabalhador manteve a 
“tendência de queda”, diz 
o levantamento, ao registrar 
diminuição de 1,4% de no-
vembro para dezembro de 
2021, na série livre de efei-
tos sazonais. Na compara-
ção com a média registrada 
em 2020, a queda registrada 
é de 3,2%. Já o indicador re-
ferente a “horas trabalhadas 
na produção” apresentou 
alta de 3,3% em dezem-
bro, acumulando avanço de 
9,4% em relação a 2020.

O volume de horas traba-
lhadas caiu ao longo do pri-
meiro semestre, mas voltou 
a registrar altas consistentes 
nos últimos três meses do 
ano. Dessa forma, a com-
paração entre dezembro 

de 2021 e o mesmo mês de 
2020 indica alta de 1,4%.

O emprego na indústria 
ficou estável no mês de 
dezembro, mas encerrou 
2021 com avanço de 4,1% 
na comparação com o ano 
anterior. De acordo com a 
CNI, o crescimento ocor-
reu “essencialmente no pri-
meiro semestre”.

O segundo semestre foi 
marcado pela estabilidade. 
Entre janeiro e junho, o 
índice relativo a emprego 
subiu 3,2%. Entre julho e 
dezembro, o avanço ficou 
em 0,5%. Tendo por base 
de comparação dezembro 
de 2020, o último mês de 
2021apresentou crescimen-
to de 3,6%.

Segundo o Mitsubishi 
UFJ Financial Group, Inc 
(MUFG), “apesar desse 
resultado melhor do que 
o esperado em dezembro, 
alguns segmentos da pro-
dução industrial como ve-
ículos, eletroeletrônicos 
e equipamentos de saúde 
podem continuar sofrendo 
com a escassez da cadeia de 
suprimentos, uma vez que 
o agravamento da Covid-19 
em todo o mundo afeta a 
distribuição de componen-
tes industriais.”

Pesquisa de opinião da 
Associação Brasileira da 
Indústria de Materiais de 
Construção (Abramat) re-
alizada com lideranças das 
empresas associadas aponta 
uma percepção no início de 
ano majoritariamente “regu-
lar”, a partir da análise das 
vendas em janeiro. A pu-
blicação também destaca a 
continuidade das pretensões 
de investimento nos próxi-
mos 12 meses em nível alto.

O termômetro da Abra-
mat aponta que para 40% 
das empresas associadas, 
o faturamento no mês de 
janeiro foi considerado 
“regular”. Para 35%, o pe-
ríodo foi “bom”, enquanto 
os demais 25% considera-
ram o primeiro mês do ano 
“ruim” ou “muito ruim”.

As projeções para o mês 
de fevereiro indicam desem-
penho mais positivo: 40% 
esperam um mês “bom” ou 
“muito bom”, 55% acredi-
tam em um mês “regular”, 
enquanto 5% projetam um 

mês “ruim”. O setor que 
aponta crescimento consecu-
tivo no otimismo em relação 
a pretensão de investimentos 
para o longo prazo registrou 
85%, se aproximando ao 
mais alto patamar registrado 
nos últimos meses.

“O sentimento da indús-
tria para 2022 nesse momen-
to é de cautela, em função 
das muitas externalidades e 
incertezas, mas continuamos 
com um otimismo modera-
do. Além de aspectos como 
inflação, câmbio, taxa de 
juros e Custo Brasil, ainda 
teremos as eleições de ou-
tubro, que movimentarão o 
ano. Seguiremos atentos e 
trabalhando muito em par-
ceria com os diferentes in-
terlocutores para atingir um 
crescimento sustentado em 
patamar superior ao PIB”, 
pontuou Rodrigo Navarro, 
presidente da Abramat.

Em 2021 o setor mais 
uma vez mostrou grande 
resiliência, destacando-se de 
grande parte dos setores do 

mercado, conforme dados 
divulgados na Pesquisa Men-
sal do Comercio (PMC), do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
em novembro. Segundo o 
levantamento, o varejo de 
materiais de construção 
quando comparado imedia-
tamente aos 12 últimos me-
ses, demonstra um aumento 
nas vendas de 12%.

Com isso o setor fica na 
quarta posição entre as ati-
vidades do varejo ampliado 
que mais crescem, estando 
atrás do segmento de arti-
gos farmacêuticos, médi-
cos, ortopédicos, de per-
fumaria e cosméticos que 
cresceu 12,5%, setor de ve-
ículos, motocicletas, partes 
e peças com alta de 14,8% 
e de outros artigos de uso 
pessoal e doméstico que 
cresceu 18,5%.

Em relação às perspecti-
vas do varejo de materiais 
de construções para 2022, a 
Federação Brasileira de Re-
des Associativistas de Ma-

teriais de Construção (Fe-
bramat) analisa que haverá 
complexidades, sendo que 
o mercado financeiro ele-
vou de 3,70% para 3,78% 
a estimativa de inflação. No 
ano que vem, a meta central 
de inflação é de 3,50% e se-
rá oficialmente cumprida se 
o índice oscilar de 2% a 5%.

“Considerando esse pa-
norama, o varejo de mate-
riais de construções poderá 
ter impactos importantes 
principalmente frente a um 
ano de eleições nacionais, 
em que a economia de-
ve conhecer as propostas 
dos pacotes econômicos 
que poderão impulsionar o 
segmento. Ainda assim, es-
tatisticamente consideran-
do, podemos ver um cres-
cimento de 2022 em mais 
3% frente ao ano de 2021, 
podendo chegar perto das 
expectativas de resultados 
previstos aos do cenário 
pré-pandêmico”, analisa 
João Oliveira de Lima, pre-
sidente da entidade.

Financiamento de veículos cresceu 6,8% em 2021

De acordo com da-
dos da B3, as ven-
das financiadas de 

veículos em 2021 somaram 
5,9 milhões de unidades, 
entre novos e usados, in-
cluindo motos, autos leves 
e pesados. O número re-
presenta crescimento de 
6,8% em relação ao ano 
de 2020, e equivale a 375 
mil unidades financiadas 

a mais. Os destaques de 
2021 foram os segmentos 
de veículos pesados e de 
motos com crescimento 
de 18% e 17,6% respecti-
vamente, na comparação 
com o ano anterior.

Já o segmento de ve-
ículos leves teve alta de 
4%, em comparação com 
os financiamentos reali-
zados em 2020. No total 

de vendas financiadas, os 
veículos usados foram o 
grande alvo das procuras, 
correspondendo a 70% do 
total. As vendas aumen-
taram 10,7% em relação 
a 2020. Segundo a B3, os 
automóveis leves e com 
maior tempo de uso tive-
ram a maior procura.

Embora no acumulado 
do ano o saldo tenha si-

do positivo, os dados do 
mês de dezembro de 2021 
apontaram uma queda de 
16,8% nas vendas financia-
das de veículos, com as de 
automóveis leves recuan-
do 22%. Foi o quarto mês 
consecutivo em que o setor 
apresentou queda. Apesar 
do declínio constante, o 
mercado enxerga um cená-
rio animador.
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Três perguntas: ações e ETFs dos EUA 
comprados por brasileiros em 2021
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Rodrigo Lima, 
analista de investi-

mentos e editor de conteú-
do da Stake, sobre as ações 
e ETFs americanos mais 
comprados por brasileiros 
em 2021 através da plata-
forma da startup australiana 
fundada em 2017.

Quais foram as 10 ações 
americanas mais com-
pradas por brasileiros em 
2021 e como você viu essa 
relação?

1 – GameStop Corp. 
(GME)

2 – AMC Entertainment 
Holdings, Inc. (AMC)

3 – Tesla, Inc. (TSLA)
4 – Apple, Inc. (AAPL)
5 – Amazon.com Inc. 

(AMZN)
6 – Walt Disney Compa-

ny, The (DIS)
7 – Microsoft Corpora-

tion (MSFT)
8 – Alphabet Inc. - Class 

A Shares (GOOG)
9 – Meta Platforms Inc 

(FB)
10 – Virgin Galactic 

Holdings Inc (SPCE)
Sem surpresa, a esmaga-

dora maioria das ações mais 
negociadas por brasileiros 
em 2021 foram de big 
techs. Apple, Amazon, Mi-
crosoft, Alphabet, Tesla e 
Meta são algumas das ações 
queridinhas dos investi-
dores brasileiros.

Além de serem algumas 
das maiores companhias 
do mundo, a maior parte 
dessas empresas são fortes 
geradoras de caixa e ainda 
podem se beneficiar do 
crescimento exponencial 
que as companhias de tec-
nologia costumam apresen-
tar.

Outro grande destaque 
incontornável foram as 
“meme stocks”. Elas são 
ações que caíram no gosto 
dos usuários do Wall Street 
Bets, um fórum online do 
Reddit onde usuários dis-
cutem ações para se inve-
stir. Em geral, essas ações 
são de companhias com 
baixa liquidez e baixo valor 
de mercado, muitas vezes 
em recuperação judicial ou 
com teses de investimento 
bastante complexas.

GameStop e AMC 
foram as duas ações deste 
grupo que figuraram na 
lista de 10 ações mais ne-
gociadas. Houve outras 
meme stocks com grande 
volume de negociação ao 
longo do ano, mas elas 
perderam relevância. So-
mente a GME e AMC 
conseguiram manter seus 
postos na lista de mais ne-
gociadas.

Uma companhia inus-
itada que teve suas ações na 
lista foi a Virgin Galactic, 
que realizou seu primeiro 
voo espacial no ano passa-
do, despertando a atenção 
de investidores que buscam 
capitalizar com o surgimen-

to e crescimento do turismo 
espacial.

Com relação aos ETFs 
americanos, quais foram 
os 10 mais comprados 
por brasileiros no ano 
passado e como você viu 
essa relação?

1 – ProShares Ultra VIX 
Short-Term Futures ETF 
(UVXY)

2 – Invesco QQQ Trust 
Series 1 (QQQ)

3 – Global X Uranium 
ETF (URA)

4 – S&P 500 Vanguard 
ETF (VOO)

5 – Gold Trust (ETF) iS-
hares (IAU)

6 – Global X SuperDivi-
dend REIT ETF (SRET)

7 – ETFMG Alternative 
Harvest ETF (MJ)

8 – REIT Vanguard ETF 
(VNQ)

9 – S&P 500 ETF Trust 
SPDR (SPY)

10 – Global X NASDAQ 
100 Covered Call ETF 
(QYLD)

Dentre os principais 
ETFs negociados por 
brasileiros, vemos uma 
série de instrumentos bas-
tante sofisticados, o que 
mostra que o brasileiro 
vem cada vez mais se quali-
ficando como investidor e 
conhecendo a fundo os 
produtos financeiros que 
apenas o mercado ameri-
cano oferece. Nesse sen-
tido, vemos o líder UVXY, 
que replica o VIX, índice 
de volatilidade da bolsa 
de opções de Chicago 
(CBOE) com alavancagem 
de 1,5x. Esse instrumento 
tende a oferecer retornos 
expressivos em momentos 
de tensão nos mercados, 
sendo uma boa alternativa 
para hedgear um portfólio 
de ações.

Também destacam-se 
alguns fundos de ativos 
exóticos como o URA, que 
investe em companhias 
ligadas ao urânio e ener-
gia nuclear, que apresentou 
uma grande valorização 
em 2021. Já o MJ investe 
em companhias do setor 

de cannabis, e o IAU, na 
aquisição de ouro físico, 
para que seus comprador-
es possam se beneficiar de 
uma possível valorização do 
metal.

Além disso, vemos 
também o interesse de 
brasileiros no mercado imo-
biliário, com grande volume 
de negociações de fundos 
que investem em REITs, o 
primo americano dos fun-
dos imobiliários. Tanto o 
VNQ quando o SRET real-
izam investimentos imobil-
iários, com o último focan-
do nos ativos imobiliários 
que mais pagam dividendos 
no mundo todo.

Na sua opinião, quais 
seriam os setores da bol-
sa americana pouco fala-
dos, mas que apresentam 
boas perspectivas para 
2022?

O ano de 2022 promete 
ser difícil para todos os 
mercados, devido à alta da 
taxa de juros não apenas 
nos Estados Unidos, mas 
também em boa parte do 
mundo, inclusive no Bra-
sil. Com isso, setores mais 
defensivos como o de utili-
ties e telecomunicações 
podem demonstrar maior 
resiliência, pois são menos 
impactados por mudanças 
nos juros e têm capacidade 
de repassar custos para seus 
consumidores.

Além disso, o setor de 
turismo como um todo so-
freu muito desde o início 
da pandemia da Covid-19. 
Acredito que, com os avan-
ços da vacinação no mundo 
inteiro e o lançamento de 
antivirais como os da Merck 
e da Pfizer, possivelmente 
em 2022, finalmente iremos 
retornar a padrões de vida 
mais similares com aqueles 
que levávamos até 2019. 
Caso isso de fato aconteça, 
acredito que o setor de tur-
ismo possa passar por um 
grande boom, sobretudo as 
companhias de cruzeiros, 
especialmente penalizadas 
pelo mercado neste mo-
mento.

Divulgação Stake

Rodrigo Lima

10ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SPI 33 PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ nº 13.011.485/0001-60 - NIRE 33.2.0224683-0
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: SHOPINVEST 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima, com 
sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, 
nº 75, 2º andar - parte, Leblon, CEP 22441-120, inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.591.390/0001-96, neste ato representada na forma do seu Estatuto 
Social (“Shopinvest”); e PEDRO BOARDMAN CARNEIRO, brasileiro, 
casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, com endereço comercial na Rua Rainha Guilhermina, nº 75, 
2º andar - parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22441-120, portador a 
carteira de identidade nº 116661091, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no 
CPF sob o nº 115.816.367-33. Na qualidade de únicos sócios da SPI 33 
PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, nº 75, 2º andar - parte, 
Leblon, CEP 22441-120, inscrita no CNPJ sob o nº 13.011.485/0001-60, com 
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro (JUCERJ) sob o NIRE 33.2.0224683-0 (“Sociedade”). RESOLVEM 
alterar o Contrato Social da Sociedade e tomar as seguintes deliberações, 
todas por unanimidade: 1. REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. 1.1. Aprovar, 
nos termos do artigo 1.082, II, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”), a redução 
do capital social da Sociedade, no montante de R$ 9.499.323,00 (nove 
milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e três reais), 
equivalente ao valor que os sócios julgam excessivo em relação ao seu objeto 
social, mediante o cancelamento de 9.499.323 (nove milhões, quatrocentos 
e noventa e nove mil, trezentos e vinte e três) quotas da Sociedade de 
titularidade da Shopinvest. 1.1.1. A presente redução de capital decorre da 
assinatura de Instrumento de Cessão de Crédito, onde a Sociedade cede 
um crédito que possui à sua controladora Shopinvest, nesta mesma data. 
1.2. Em razão da deliberação aprovada no item 1.1 acima, o capital social 
da Sociedade passará de R$ 162.246.956,00, dividido em 162.246.956,00 
quotas, no valor de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas, para 
R$ 152.747.633,00, dividido em 152.747.633 quotas, no valor de R$ 1,00 
cada, totalmente subscritas e integralizadas. A publicação da 10ª alteração 
contratual consolidada será publicada com divulgação simultânea da 
íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, que deverá 
providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na 
página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), de acordo com o 
Art. 289, inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Rio de Janeiro, 
15 de janeiro de 2022. SPI 33 PARTICIPAÇÕES LTDA. p.   Pedro Boardman 
Carneiro e Leonardo Neves Bussinger. PEDRO BOARDMAN CARNEIRO. 
Testemunhas: Nome: Carlos Alberto Cuzine Junior - CPF: 076.023.967-31; 
Nome: João Rodrigo Costa Almendra - CPF: 055.161.257-66.

Fiagro é opção em tempo  
de pressão inflacionária 

Regulamentado em 
agosto de 2021, 
um produto que 

desponta como alternativa 
de investimento é o Fia-
gro (Fundo de Investimen-
to nas Cadeias Produtivas 
Agroindustriais).O aumen-
to da pressão inflacionária 
com consequente alta da 
taxa básica de juros tende 
a favorecer a procura de 
investimentos como es-
se. A avaliação é do sócio-
fundador da MAV Capital, 
André Ito, para quem o 
cenário atual levará à busca 
por produtos de renda fixa 
como forma de proteção 
do dinheiro.

“Em um cenário de alta 
de juros e da volatilidade do 
mercado, além de tudo que 
temos visto em termos de 
instabilidade política, é na-
tural que o mercado se vol-
te para a renda fixa. É uma 
continuação do que vimos 
no segundo semestre de 
2021. E, dentro dessas ex-
pectativas, os Fiagros devem 

crescer bastante nos próxi-
mos meses, por serem ativos 
que oferecem bons retornos 
e são isentos de imposto de 
renda”, explica Ito.

Segundo Ito, até o final 
de 2021 já havia 28 fundos 
deste tipo protocolados pa-
ra análise da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
sendo que alguns já estavam 
abertos e contavam com 
mais de 10 mil cotistas.

Para o especialista, um 
dos impactos dos Fiagros 
no mercado será o estímulo 
às emissões de CRA (Cer-
tificado de Recebíveis do 
Agronegócio). “O CRA é o 
papel mais óbvio a ser com-
prado por este tipo de fun-
do, pois cabe em qualquer 
tipo de Fiagro, exceto o de 
terra e o de participações e, 
naturalmente, isso estimula 
as emissões de CRA e tam-
bém incentiva novos emis-
sores a acessarem o merca-
do. Isso porque a maioria 
dos Fiagros procura papéis 
que pagam um pouco mais 

que o prêmio de risco e 
querem companhias que 
normalmente eles não aces-
savam”, explica.

Ito considera o Fiagro 
uma boa opção para o ce-
nário atual, mas ressalta a 
importância de o investidor 
entender qual é o perfil do 
investimento. Ele alerta que 
é um produto que visa o 
longo prazo e não é adequa-
do para venda no mercado 
secundário. “O investimen-
to em Fiagro deve ser feito 
como sendo papel de renda 
e não de retorno a curto 
prazo”, ressalta.

Formatos
O Fiagro pode ter di-

versos formatos, desde um 
fundo listado como é o caso 
de alguns que estão no mer-
cado, mas também pode ser 
focado em giro, em terra ou 
em um fundo de participa-
ções. E, na hora de investir, 
a maior preocupação não 
deve ser com relação aos 
papéis e sim em relação ao 
gestor.

Petrobras quer alterar regras  
sanitárias em suas unidades

A Petrobras teve 
mais de 1,5mil tra-
balhadores infecta-

dos por Covid-19 somente 
em janeiro. A estatal tenta 
agora alteração nas regras 
de segurança e controle sa-
nitário em suas unidades. A 
questão foi tratada em reu-
nião, na última quarta-feira 
(2) com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa). O convite para o en-
contro falava em “iminen-
te risco de paralisação das 
operações de plataformas”, 
diante do elevado número 
de casos de Covid-19 em 
unidades marítimas, atribuí-
do à ampla disseminação da 
variante Ômicron.

A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) cobra ex-
plicações da Anvisa sobre a 
reunião. A federação enviou 
ofício à Agência, nesta sex-
ta-feira. O receio da catego-

ria dos petroleiros é de que 
as normas RDC-584 sejam 
flexibilizadas e adequadas 
às condições operacionais 
e de logística da Petrobras, 
levando em conta apenas a 
garantia de manutenção dos 
níveis de produção de óleo 
e gás.

Convocada pelo titular 
da 5ª Diretoria (Dires) da 
Anvisa,  Alex Campos, a 
reunião, além da  Petrobras, 
contou com representantes 
da Agência Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustível (ANP), Minis-
tério da Saúde, Ministério 
Público Federal, Conselho 
Nacional de Infectologia e 
Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente (Ibama). As re-
presentações de trabalhado-
res não foram convidadas.

Alvo das discussões, a 
RDC n° 584, da Anvisa, 
dispõe sobre medidas sa-

nitárias para a operação 
e para o embarque e de-
sembarque de plataformas 
situadas em águas juris-
dicionais brasileiras e de 
embarcações de carga, em 
virtude da emergência de 
saúde pública de impor-
tância nacional, decorren-
te da pandemia.

Os trabalhadores temem 
também que nesse discur-
so de “atualização da nor-
mativa” sejam feitas ainda 
mudanças na classificação 
de “contactantes” (aqueles 
que tiveram contato com 
infectados ou suspeitos de 
contaminação), de modo a 
reter maior número de tra-
balhadores em serviço nas 
unidades marítimas. Nesse 
sentido, os contactantes que 
não apresentarem sintomas 
da doença e que já tenham 
completado o calendário de 
vacinação contra 
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial,
estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227 – Gr. 704, Centro
– Rio de Janeiro – RJ., tel. (21) 2533-7978,
www.machadoleiloes.com.br,  faz saber que, devidamente
autorizada pela fiduciária/credora CONSTRUTORA SANTA ISABEL
S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-48, venderá,
em primeiro público leilão presencial, no dia 17/02/2022, com
início às 14:00 horas,  na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 –
Centro /RJ., o  imóvel identificado como Apartamento 707 do
prédio situado na Rua Alfredo Lopes de Souza, nº 25, na
freguesia de Jacarepaguá, com direito a 2 vagas de garagem,
sendo 1 vaga coberta indistintamente situada no subsolo e 1
vaga descoberta indistintamente situada no pavimento de
acesso e correspondentes frações ideais de 130.71/16355,36
para o apartamento, de 23,77/16355,36 para a vaga de garagem
coberta e de 27,48/16355,36 para a vaga de garagem
descoberta, tendo o terreno as medidas, características e
confrontações constantes da matrícula nº 422548 do 9º Ofício
de Registro de Imóveis, conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/
11/1997, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e nº
13.465/2017, combinada com as cláusulas do Contrato de
Compra e Venda, firmado em 27/03/2017, com garantia de
alienação fiduciária registrada na matrícula  nº 422548 sob os nos

R-11 e R-12, venda essa que se faz para pagamento àquela
fiduciária/credora da dívida, vencida e vincenda mais acessórios
legais e contratuais, que não foram pagos pelos fiduciantes/
devedores JOÃO GOMES DE ASSUMPÇÃO, CPF nº. 522.619.727-
68, e sua mulher CLAUDIA DOS SANTOS NEVES DE ASSUMPÇÃO,
CPF nº. 945.099.807-87, nos termos do supra referido contrato,
tendo eles sido previamente constituídos em mora, que não
emendaram, e, em consequência, consolidada a plena
propriedade em nome da fiduciária/credora, consoante ato AV-
16 da matrícula 422548 do 9º Ofício do Registro de Imóveis. O
imóvel será ofertado a quem mais der, desde que em lance igual
ou superior a R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais)
mais os encargos em atraso a serem informados no ato da praça,
valor aquele fixado por reavaliação nos termos do contrato acima
referido. Ficam cientes os interessados de que a arrematação
far-se-á mediante o pagamento imediato pelo arrematante do
lanço vencedor acrescido de 5% de comissão à Leiloeira,
incidentes sobre o valor da arrematação, e sub-rogação nos
encargos em aberto. Caso o imóvel objeto do leilão esteja
ocupado, o arrematante será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da Lei nº 9.514/
1997. Os devedores acima identificados e seus procuradores,
Sr. JORGE LUIZ GOMES DE ASSUMPÇÃO, CPF nº 976.825.947-
72, e Sra. TATIANA NEVES DE ASSUMPÇÃO, CPF nº 174.306.547-
70, ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização
do presente leilão, caso não sejam pessoalmente localizados
quando da tentativa de entrega de notificação pessoal e eletrônica
que lhes serão dirigidas para ciência dos Atos. Na forma do § 2º-
B do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/
2017, até a data da realização do segundo leilão é assegurado
aos devedores fiduciantes o direito de preferência para adquirir o
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado (i)
aos encargos e despesas de que trata o § 2º daquele artigo, (ii)
aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
intervivos, (iii) ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de
consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor
fiduciário, e (iv) às despesas inerentes ao procedimento de
cobrança e leilão, incumbindo, também, aos devedores
fiduciantes o pagamento dos encargos tributários e despesas
exigíveis para a nova aquisição do imóvel de que trata aquele
parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Caso não haja
licitantes, fica desde já designado o dia 07/03/2022, no mesmo
horário e local, com preço mínimo correspondente a 51%
(cinquenta e um por cento) do valor mínimo do primeiro leilão
mais os acréscimos supra indicados. A Leiloeira acha-se
habilitada a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como
apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora,
bem como proceder os atos necessários à formalização da
arrematação. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022. Norma Maria
Machado, Leiloeira Pública Oficial.

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

EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPROPENHA COOPERATIVA
DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Diretor Presidente da COOPROPENHA COOPERATIVA DE CONSUMO
E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº 40.355.218/0001-83, Inscrição
Estadual nº 11.946-941, NIRE nº 3340005789-9, com sede na Rua da
Soja nº 107, sala 205, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ – CEP 21011-100,
convida a presença de todo o quadro societário composto de (20) vinte
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 01/03/2022 com primeira
chamada as 16:00h, segunda chamada as 17:00h e terceira e última
chamada as 18:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde
uma cópia deste edital também será afixado em local visível na sede da
cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o
quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário
legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação
de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2021; (2) O
balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas
decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios
necessários no exercício 2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio
obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o
exercício 2022/2023, e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Entrada e
saída de associados; (2) Alteração estatutária; (3) Candidatura, eleição e
posse para cargos vacantes. Rio de Janeiro/RJ, 05 de fevereiro de 2022.
Marcos Antonio de Oliveira Silva - CPF 710.151.677-72 - Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Re-
cursos Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho
Temporário no Município do Rio de Janeiro, com sede no Largo de
São Francisco de Paula, 26, 16º Andar, Sala 1610, Ed. Patriarca, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, 20051-070, inscrito no CNPJ. 17.382.538/0001-00, por
seu Presidente, Sr. Lindenberg Barbosa da Silva, no uso das suas atribui-
ções Estatutárias, convoca todos os filiados e não filiados, que participem
das categorias, empregados nas Agências de Empregos; Empregados
nas Empresas de Recursos Humanos; Empregados nas Empresas de
Recrutamento e Seleção de Pessoal; Empregados nas Empresas em Ges-
tão de Recursos Humanos, Empregados nas empresas de trabalho tem-
porário, Empregados nas Empresas de Recursos Humanos em Serviços
Terceirizados. Trabalhadores na(s) categoria(s) de Prestação de Servi-
ços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Traba-
lho Temporário. Prestação de serviços a terceiros no segmento de Leitu-
ra, Medição e Entrega de consumo de luz, água e gás encanado; Presta-
ção de serviços a terceiros no segmento de Controle de acesso de Porta-
ria; Prestação de serviços a terceiros no segmento de Promoção e
Merchandising; Prestação de serviços a terceiros no segmento de
Poupatempo.  para participarem virtualmente, em caráter excepcional di-
ante da atual situação decorrente da pandemia do novo coronavírus e das
restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação a
reuniões de pessoas. A Assembléia Geral Extraordinária que se
realizará no dia, 10/02/2022, às 14h00 (horário de Brasília) em 1ª
convocação, às 14h30 (horário de Brasília) em 2ª e última
convocação, com qualquer número de presentes/conectados, transmiti-
da ao vivo através do aplicativo zoom ou outro similar que será amplamen-
te divulgado para os interessados e estará disponibilizado através de um
link na página oficial do SINDEERH (www.https://
www.sindeerhrj.org.br),  para tratar da seguinte ORDEM DO
DIA: A) Aprovação da proposta de pauta da convenção coletiva de tra-
balho ano 2022/2023, a ser assinada com a FEDERACAO NACIONAL
DOS SINDICATOS DE EMPRESAS DE RECURSOS HUMANOS, TRABA-
LHO TEMPORARIO E TERCEIRIZADO - FENASERHTT, CNPJ n. 07.179.649/
0001-60, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). Vander
Morales. B) Assuntos gerais. Rio de janeiro, 04 de Fevereiro de 2022.

Lindenberg Barbosa da Silva – Presidente.

CLUBE ESPORTIVO DE ULTRALEVE - CEU
CNPJ/MF no27.056.282/0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos do Estatuto Social, ficam convidados os Srs. Associados para a 
Assembleia Geral a ser realizada na sede social do Clube no dia 12 de março 
de 2022, às 10 horas, em primeira convocação, com a presença de mais da 
metade dos sócios com direito a voto ou, então, em segunda convocação às 
10h30, com a presença de qualquer número de associados, com seguinte 
ordem do dia: (1) Eleger metade do Conselho Deliberativo, sendo 8 membros 
para mandato de 04 anos, 2 membros para mandato de 2 anos e seus 
suplentes; (2) Assuntos Gerais. EDSON PIMENTEL MATHEUS - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 Associação Santo Afonso de Taxi, devidamente inscrita no CNPJ sob o
n°  06144627/0001-00, situada a Rua Conde de Bonfim, n°1328, apto 206,
Tijuca, Rio de  Janeiro — RJ CEP 20530-003 representada neste ato
por 1/5 de seus Cooperados no  uso de suas atribuições Estatutárias
(art 27, I ES) e artigo 60 do CC, vem convocar seus  20 associados no gozo
de seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembléia Geral
Extraordinária, conforme dispõe o art. 28 Caput, 1°§ e 2°§ do Estatuto
Social da  Associação, a ser realizada no dia 15/02/2022 na Rua Teixeira
Junior, n° 415, São  Cristóvão, Rio de Janeiro, sendo que às 9:00h horas em
Primeira convocação com a  presença da maioria absoluta dos cooperados,
em 2' convocação às 9:30 horas com  qualquer número de associados
(art.40, §1? do Estatuto Social), para deliberarem sobre a  seguinte ordem
do dia: 1 - Ratificação da ata de assembleia realizada no dia15/10/21 e  dos
atos da atual administração; 2 - Deliberar e aprovar valores de pró-labore
dos  diretores de administração, fiscal e ética .3 - Eleição dos conselhos
fiscal e ética, para o  mandado de 16/02/2022 até 15/02/2023; 4 -
Autorização para ajuizar ação de prestação  de contas dos últimos cinco
anos e demais medidas. Rio de Janeiro, 3 de Fevereiro de 2022.
Nome                                                                                                      CPF
1. ___________________________________________(___.___.___-__)
2. ___________________________________________(___.___.___-__)
3. ___________________________________________(___.___.___-__)
4. ___________________________________________(___.___.___-__)
5. ___________________________________________(___.___.___-__)

A COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TÁXIS CONVENCIONAIS QUE
OPERAM NO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO – COOP
AEROTAXI, CNPJ: 08.193.944/0001-34, com sede na Rua Eugene Warming,
110, lote 10, Pal 2040, Quadra 147 – Tauá – Ilha do Governador – Rio de
Janeiro – Cep: 21.920-005, representada pelo Presidente Sr. Leandro Oliveira
da Cruz, brasileiro, taxista, portador da identidade, RG: 010.153203-4 e CPF
nº 052.166.597-30, Rua João Monlevadade , 85, casa 101 - Portuguesa –
Ilha do Governador – Cep: 21.920-360, convoca seus proprietários das 165
cotas partes no gozo de seus direitos sociais a comparecerem Assembleia
Geral Ordinária, conforme Inciso XI do Art. 41 do Estatuto Social,  que será
realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, na Rua Eugene Warming, 110,
lote 10, Pal 2040, Quadra 147 – Tauá – Ilha do Governador – Rio de Janeiro
– Cep: 21.920-005, SENDO A 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 15:00 HORAS com a
presença mínima de 2/3, A 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 15:30 HORAS, com a
presença mínima de metade mais um dos cooperados e 3ª CONVOCAÇÃO E
ÚLTIMA ÀS 16:00 HORAS com a presença mínima de 10 (dez) cooperados
para as seguintes ordens do dia: 1 - Prestação de Contas do Exercício
Social 2021; 2 - Eleição para Diretoria Administrativa; Obs. Conforme
Art.39 do Estatuto Social vigente o Conselho de Ética e Disciplina
será indicado pelo o Diretor Presidente da Cooperativa; 3 - Eleição
para o Conselho Fiscal; Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2022.

Presidente Leandro Oliveira da Cruz

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
ao Espólio de EMÍLIO GRANDMASSON SALGADO, na pessoa de
sua Inventariante MARIA HELENA PALHARES SALGADO, e esta
por si, na qualidade de meeira, e à PROMEGA COMÉRCIO E
PARTICIPAÇÕES S.A, na pessoa de seu representante legal
EDUARDO ROSCOE BICALHO, e este por si, com o prazo de 05
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº
0043619-36.2004.8.19.0001) proposta por GILDA MARIA PEIXOTO
PALHARES contra Espólio de EMÍLIO GRANDMASSON SALGADO,
EDUARDO ROSCOE BICALHO e PROMEGA COMÉRCIO E
PARTICIPAÇÕES S.A, na forma abaixo: A DRA. MABEL CHRISTINA
CASTRIOTO MEIRA DE VASCONCELLOS, Juíza de Direito da Vara
acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos dias
16.02.2022 e 22.02.2022, às 12:00 horas, no Auditório de Leilões
do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro, situado
na Avenida Erasmo Braga, nº 227, Sala 1008, Castelo, Rio de
Janeiro, RJ, e simultaneamente através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br., pelo Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido, o imóvel situado
na Rua Poeta Khalil Gibran, nº 343, Condomínio Portinho do
Massaru, Itanhangá, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$
5.860.205,78 (cinco milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos
e cinco reais e setenta e oito centavos).- O edital na íntegra está
afixado no Átrio do Fórum, nos autos  acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Aumenta a opção de investimento em renda variável
PF com 5 ativos em carteira pulou de 21% em 2016 para 37% em 2021

Os primeiros in-
vestimentos das 
pessoas em renda 

variável estão sendo feitos 
com valores cada vez mais 
baixos. Segundo a B3, Um 
movimento que demonstra 
que a bolsa pode ser aces-
sada por tipos diferentes de 
investidores. Em dezembro 
de 2021, a mediana do pri-
meiro investimento foi de 
R$ 44, o menor valor obser-
vado desde janeiro de 2014.

Esse comportamento 
levou a um aumento de 
994% no número de CPFs 
em Certificado de Depó-
sito de Ações (BDRs), em 
comparação com o mesmo 
período de 2020, além do 
aumento de 150% de va-
lor em custódia, chegando 
a R$ 8,8 bilhões. Isso de-
monstra que a pessoa físi-
ca está com o apetite cada 
vez maior para acessar ati-
vos no exterior através da 
B3, de forma segura e sem 
a necessidade de envio de 
remessas de dinheiro para 
fora do país.

O crescimento foi de 
109% em número de no-
vos investidores em Fun-
dos de Índices (ETFs), 
chegando a 500 mil inves-
tidores em 2021. O produ-
to, que possui um conceito 
maduro em muitos merca-
dos, ainda tem um grande 

potencial de desenvolvi-
mento no Brasil.

Os dados da B3 ates-
tam que o investimento em 
ações segue robusto, com 
aumento de, aproximada-
mente, 30% no período, 
chegando a 3,1 milhões de 
CPFs. Esse movimento re-
força uma tendência que 
vinha se formando desde 
2020, quando as quedas na 
taxa de juros atraíram mais 
pessoas para a renda variá-
vel. Mesmo com as suces-
sivas altas na Selic, desde o 
ano passado, o que se veri-
fica é que as pessoas físicas 
vêm mantendo posições em 
renda variável e a diversifi-
cação em suas carteiras.

Retrato de 2021

Nos últimos 12 meses, a 
B3 registrou um aumento 
de 1,5 milhão de investido-
res pessoa física no merca-
do de capitais, crescimen-
to de 56% na comparação 
com dezembro/20. Inves-
tidores que possuem algum 
produto de renda variável já 
representam 32% do total 
de pessoas físicas – contan-
do renda fixa e renda variá-
vel - na B3. Além disso, os 
4,2 milhões de investidores 
pessoa física fecharam de-
zembro de 2021 com um 
total de R$ 501 bilhões no 

mercado brasileiro, um au-
mento de 9% em relação ao 
mesmo período de 2020.

O número total de pes-
soas físicas na B3, ou seja, 
levando em consideração 
renda fixa e renda variável, 
atingiu 13,1 milhões, cresci-
mento de 23% na compara-
ção com dezembro/20.

No mercado de renda 
fixa, o Tesouro Direto, 
que permite o investimen-
to em títulos públicos fe-
derais, registrou aumen-
to de 26% no número de 
investidores, assim como 
outros produtos de renda 
fixa, como CDB, LC, LCI, 
LCA, CRA, CRI, debêntu-
res etc. – que tiveram, jun-
tos, um avanço de 17%, al-
cançando a marca de 10,1 
milhões de CPFs.

Diversificação

No último trimestre de 
2021, cresceu ainda mais 
o número de investidores 
com produtos além das 
ações. Em 2016, três em 
cada quatro pessoas físicas 
(75%) detinham somente 
ações. Já em 2021, esse per-
centual foi de 35%. “Isso 
demostra que os investido-
res estão experimentando 
mais o mercado de capitais 
e diversificando seus inves-
timentos, o que é, sem dúvi-

da, a forma mais segura de 
administrar uma carteira”, 
comenta Felipe Paiva, dire-
tor de Relacionamento com 
Clientes e Pessoa Física da 
B3.

A diversificação está re-
fletida não só na variedade 
de produtos, como também 
na quantidade de tickers nas 
carteiras. Em 2016, 21% 
dos investidores PF pos-
suíam mais de 5 ativos em 
carteira. Em 2021, esse nú-
mero subiu para 37%.Além 
disso, ao analisar o nível de 
diversificação por faixa de 
saldo em custódia, o levan-
tamento apontou que, nos 
saldos até R$10 mil, mais da 
metade da base (52%) tem 
mais de um ativo em cartei-
ra.

A evolução das pessoas 
físicas em renda variável 
deu um grande salto desde 
2019. Foi nesse período que 
81% dos novos investidores 
entraram na bolsa do Brasil. 
Por outro lado, a maior par-
te do estoque (66%) se con-
centra em investidores mais 
antigos, que entraram antes 
de 2016. “De certa forma 
isso não é uma surpresa, 
já que os investidores mais 
antigos possuem mais tem-
po para acumularem seus 
investimentos, o que faz 
com que detenham o maior 
volume financeiro. Além 

disso, é importante reforçar 
que os novos investidores 
aportam valores menores e 
constantemente.”, explica 
Paiva.

Os valores iniciais de 
entrada chamaram a aten-
ção no último trimestre de 
2021. Em janeiro de 2021, 
as pessoas físicas come-
çavam seus investimentos 
com valores por volta de R$ 
1.500. No final do ano, os 
novos investidores fizeram 
alocações iniciais a partir de 
R$ 44, o menor valor ob-
servado desde janeiro 2014, 
já o saldo mediano em car-
teira, fica em torno de R$ 3 
mil, o que demonstra que as 
pessoas entram com pouco, 
mas acumulam com o tem-
po.

No Tesouro Direto, o 
aumento foi de 11% no es-
toque em relação ao mesmo 
período de 2020, chegando 
a R$ 76,7 bilhões. Além dis-
so, em dezembro de 2021, o 
número de investidores úni-
cos nas modalidades de TD 
chegou a 1.8 milhão, um 
crescimento de 26% ante 
aos cerca de 1,6 milhão re-
gistrados no final de 2020.

Em relação aos investi-
mentos em produtos como 
CDB, RDB, LC, LCI, LCA, 
CRA, CRI, debêntures, No-
tas Comerciais e Letras Hi-
potecárias, a B3 atingiu 10,1 

milhões de pessoas físicas 
em dezembro de 2021. Em 
relação ao final de 2020, 
observa-se um aumento de 
17% no número de investi-
dores, já que a bolsa regis-
trava 8,7 milhões de CPFs 
na ocasião.

O saldo desses investi-
dores avançou 24% - de R$ 
843,6 bilhões, em dezembro 
de 2020, para R$ 1.046,1 bi-
lhão (ou seja, mais de um 
trilhão de reais) no mesmo 
mês de 2021.

O Certificado de Depósi-
to Bancário (CDB) é o prin-
cipal produto de renda fixa 
na carteira das pessoas físi-
cas. São 7,2 milhões de PFs 
em CDBs e um saldo de R$ 
490,2 bilhões. Em relação 
ao final de 2020, observa-
se um aumento de 18% de 
pessoas físicas no produto.

Os Recibos de Depósito 
Bancário (RDBs) estão em 
segundo lugar no gosto do 
investidor individual por 
produtos de renda fixa, com 
2,4 milhões de CPFs. Na 
sequência estão produtos 
isentos do imposto de ren-
da e que costumam ofere-
cer rendimentos superiores 
aos da Poupança: Letras de 
Crédito Imobiliário (LCIs), 
com 1 milhão de pessoas 
físicas, e as Letras de Crédi-
to do Agronégocio (LCAs), 
com 700 mil PFs.
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