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Mantido veto 
a cobertura de 
remédio oral 
contra câncer

O Congresso Nacional mante-
ve, na noite desta terça-feira (8), 
o veto total do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto que torna-
va obrigatória a cobertura, pelos 
planos privados de saúde, de tra-
tamentos domiciliares de uso oral 
contra o câncer.

Embora o Senado tenha opta-
do por derrubar o veto (52 votos 
a 14), a Câmara dos Deputados 
manteve por insuficiência de votos 
(234). Para derrubar, seria necessá-
ria maioria absoluta em ambas as 
Casas (257 deputados). As infor-
mações são da Agência Câmara.

O Projeto de Lei 6330/19, do 
Senado, tornava obrigatória a co-
bertura, pelos planos privados de 
saúde, do tratamento domiciliar 
de uso oral contra o câncer, in-
clusive de medicamentos para o 
controle de efeitos adversos. Os 
medicamentos deveriam ser for-
necidos em até 48 horas após a 
prescrição médica e estarem regis-
trados na Anvisa.

Os partidos que orientaram a 
favor do veto argumentaram que 
havia um acordo para aprovação da 
Medida Provisória 1067/21 em tro-
ca da manutenção do veto. A MP 
foi aprovada pela Câmara em 14 de 
dezembro do ano passado e aguar-
da deliberação no Senado, mas sua 
vigência acaba nesta quinta-feira.

A MP prevê um prazo de até 
180 dias para a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) con-
cluir a análise de processos de pe-
dido de inclusão dos medicamen-
tos no fornecimento obrigatório.

Mais matérias sobre  
seguros na página 5

Projetos no Congresso podem 
reduzir preço de gasolina em R$ 0,50
No gás de cozinha, queda em torno de 10%

O pacote de medidas em 
discussão no Senado pa-
ra diminuir o preço dos 

combustíveis – que inclui a PEC 
em tramitação na Câmara dos De-
putados – poderia garantir redu-
ção de ao menos R$ 0,50 no custo 
do diesel e da gasolina nas bombas 
e de até R$ 10 no botijão de 13kg 
de gás de cozinha. Os cálculos são 
do senador Jean Paul Prates (PT-
-RN), relator de dois projetos so-
bre o tema.

De acordo com Jean Paul, um 
fundo de compensação funcionaria 
como uma ferramenta para acu-
mular saldo durante o período de 
preços em baixa que seria utilizado 
nos períodos de alta para evitar os 
excessivos aumentos dos preços 
dos combustíveis. Dividendos da 

União, royalties e bônus relacio-
nados à exploração do petróleo 
seriam algumas das fontes para 
composição desta conta de com-
pensação. “Nós estamos avançan-
do dia a dia em uma solução, em 
um pacote legislativo que visa dimi-
nuir a volatilidade dos preços dos 
combustíveis e o impacto para os 
consumidores e para toda a econo-
mia”, disse à Agência Senado.

“Esperamos que ao longo dos 
próximos sete a dez dias, com a 
votação dos projetos, já na semana 
que vem nós tenhamos um pacote 
completo e fechado para essa solu-
ção. Não estamos falando de abrir 
mão de impostos ou de subsidiar 
combustíveis fósseis. Estamos de-
volvendo à sociedade lucros e re-
ceitas extraordinárias do governo 

através de uma conta de compen-
sação onde o governo auferiu be-
nefícios a partir da disparada dos 
preços internacionais do petróleo e 
do dólar”, complementou.

Entre as propostas em aná-
lise no Congresso, está o PL 
1.472/2021, do senador Rogério 
Carvalho (PT-SE), que cria um 
fundo para estabilizar o preço do 
petróleo e derivados e estabelece 
uma nova política de preços inter-
nos. Já o PLP 11/2020 determina 
um valor fixo para a cobrança do 
ICMS sobre os combustíveis. Os 
dois projetos têm Jean Paul como 
relator.

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, informou que pre-
tende incluir os projetos de lei na 
pauta da próxima semana.

Portaria da Receita prejudica indústria 
nacional de insumos farmacêuticos

A indústria nacional de in-
sumos farmacêuticos (os 
IFAs, que ganharam a 

mídia junto com as vacinas contra 
Covid) denuncia portaria da Recei-
ta Federal, aprovada em 2021, que 
desativou o Siscori, importante sis-
tema de monitoramento de infor-
mações detalhadas sobre as impor-
tações da indústria brasileira.

“O Siscori era uma ferramen-
ta de vital importância para que a 
Abiquifi, através dos dados forne-
cidos, elaborasse estratégias para a 
produção de insumos farmacêu-
ticos”, explica Norberto Prestes, 
presidente da Associação Brasilei-

ra das Indústrias de Insumos Far-
macêuticos (Abiquifi).

A Associação Brasileira da Indús-
tria Química (Abiquim) também 
externou profunda preocupação, 
chegando a enviar um documento 
ao Ministério da Economia solici-
tando o reestabelecimento imedia-
to do Siscori, com todos os dados 
até a data do seu desligamento e 
atualizações mensais.

A Abiquim enfatiza que as in-
formações fornecidas pelo siste-
ma são essenciais para a definição 
da estratégia internacional das in-
dústrias que operam no comércio 
exterior brasileiro na elaboração 

de estratégias que auxiliem a com-
petitividade do setor brasileiro de 
insumos e produtos químicos.

Segundo a Receita Federal, a 
decisão pelo desligamento do sis-
tema foi motivada pela percepção 
de que os dados apresentados são 
os mesmos já disponibilizados pe-
lo sistema Comex Stat, mantido 
pela Secretaria de Comércio Exte-
rior (Secex).

No entanto, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) di-
vulgou nota dizendo que as infor-
mações passadas pelo Siscori são 
únicas e complementam as forne-
cidas pelo Comex Stat.

Analistas veem 
impacto da 
inflação na 
venda do varejo

As vendas do comércio varejis-
ta registraram queda de 0,1% em 
dezembro, mas fecharam o ano 
de 2021 acumulando crescimen-
to de 1,4% em relação a 2020. Os 
dados são da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC),  do IBGE. No 
conceito ampliado (inclui material 
de construção e automóveis), o 
varejo cresceu 0,3%.

“O que o varejo e a indústria 
tiveram em comum foi que a 
evolução ao longo de 2021 des-
fez os progressos obtidos na se-
gunda metade de 2020, levando 
seu nível de atividade de volta a 
patamares inferiores ao de feve-
reiro de 2020, isto é, logo antes 
do choque inicial da Covid-19 no 
Brasil”, comenta o Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi).

Em dezembro de 2021, a pro-
dução industrial teve uma defa-
sagem de 0,9% em relação ao 
período anterior à pandemia, e 
as vendas reais do varejo ficaram 
2,3% abaixo deste patamar no 
conceito restrito e 1,3% inferior 
no conceito ampliado.

“O desemprego em níveis mui-
to elevados, a interrupção e poste-
rior redução do auxílio emergen-
cial pago às famílias e a acentuada 
aceleração da inflação ao longo de 
2021 contribuíram para refrear o 
consumo e restringir as vendas do 
varejo”, explica o Iedi.

Os economistas do Banco 
Original Marco Caruso, Lisandra 
Barbero e Eduardo Vilarim co-
mentaram o impacto das pressões 
inflacionárias: se, por um lado, 
o varejo ampliado recuou 2,8% 
frente a dezembro de 2020, a re-
ceita avançou 10,39% no mesmo 
período.

IPCA tem  
maior alta 
em janeiro 
desde 2016

O IPCA, índice de inflação ofi-
cial, avançou 0,54% em janeiro. O 
resultado, puxado pelos alimen-
tos (1,11%), artigos de residência 
(1,82%) e comunicação (1,05%), 
acumula alta de 10,38% em 12 
meses. Foi a maior alta para o mês 
desde janeiro de 2016. “Olhando à 
frente, alteramos nossa projeção de 
5,2% para 5,6% para 2022”, analisa 
o Banco Original. Página 3

Roque de Sá/Agência Senado
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Por Ranulfo 
Vidigal

O Estado capitalis-
ta ocupa papel 
estratégico no 

desenvolvimento econômi-
co das nações. Sem a sua 
presença decisiva, não have-
ria o tardio desenvolvimen-
to da Alemanha, ou mais 
recentemente da Coreia, ou 
o exitoso planejamento de 
longo prazo chinês.

Vivemos tempos de re-
configuração das relações 
sociais, em escala planetária. 
Os grandes monopólios, 
como em todas as crises, 
para aumentar seus lucros, 
aprovam, sem pestanejar, 
que as elites dirigentes de 
plantão adotem medidas 
extraordinárias que permi-
tam disciplinar o andar de 
baixo da pirâmide social a 
aceitar pagar a conta do de-
sajuste geral.

O pano de fundo para a 
“Great Reset” (reinicializa-
ção) discutida por mestres 
no Fórum de Davos é o 

elevado nível da Dívida Pú-
blica Mundial, associado ao 
alto desemprego e ao baixo 
crescimento das economias 
do G-20. Agora surge a no-
va alta internacional dos ju-
ros, com fortes implicações 
negativas para as economias 
da periferia do sistema. A 
plutocracia financista do-
mina o fundo público e dita 
regras. E a fratura social se 
expande.

Na Europa, além do ris-
co do conflito Rússia/Ucrâ-
nia/Otan (claramente asso-
ciado ao jogo pelo controle 
de matérias-primas estraté-
gias), crescem a insatisfação 
social e as manifestações 
populares. Nos EUA, Joe 
Biden amarga índices ca-
dentes de popularidade.

Isso contrasta com a vi-
são dos grandes magna-
tas que consideravam ter 
conseguido obter uma po-
pulação suficientemente 
submetida à nova ordem e 
aceitado, sem reclamar, as 
mudanças rápidas, profun-
das e transcendentais nas 

suas vidas. Todas elas dire-
cionadas para incrementar, 
de forma exponencial, a 
exploração, a precarização, 
extensão das jornadas de 
trabalho e a queda dos ren-
dimentos laborais. Afinal, o 
pânico gerado pela pande-
mia asseguraria a docilidade 
do cidadão amedrontado. 
Uma ilusão de ótica!

Ao sul do Equador, a 
ofensiva das contrarrefor-
mas e arrocho fiscal ini-
ciada com o reinado do 
ministro Levy no Governo 
Dilma permitiu aos donos 
do dinheiro, diante da pou-
ca resistência, a capacidade 
de impor forte retrocesso 
das relações laborais, priva-
tização de serviços públi-
cos com tarifas caríssimas 
(água, energia, transportes), 

redução da tributação sobre 
as rendas do capital e a in-
tensificação da tributação 
indireta sobre as classes 
populares, como é o caso 
do ICMS – Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços – sobre os carís-
simos preços dos combustí-
veis pagos na bomba. Essa 
carestia veio num contexto, 
onde os preços das matérias 
primas, em dólar, subiram 
94% em dois anos, e o pre-
ço da energia – item crucial 
na vida de uma família – su-
biu 21% ano passado.

Por aqui em ano eleito-
ral, as linhas gerais que se 
expressam nos programas, 
operados por partidos polí-
ticos e liderados por figuras 
que personificam interesses 
e expectativas das classes, 
frações e camadas sociais, 
nos revelam grandes con-
tradições. As pesquisas de 
opinião indicam, até agora, 
acirrada luta entre as pré-
-candidaturas dos campos: 
conservador (extrema-
-direita e direita neoliberal) 

e reformista (social-liberal 
e social-democrata). A es-
querda patina na pista e as-
siste a “banda passar” sem 
poder de influir.

Nos dias atuais, a política 
é uma força que a minoria 
da sociedade rica emprega 
para manter tudo como eles 
desejam, não como a maio-
ria precisa. Nesse contexto, 
no campo reformista, a pré-
-candidatura social-liberal 
tem em Lula seu principal 
representante, com certo 
favoritismo, até o momen-
to. A costura de alianças 
com figuras liberais e par-
tidos conservadores prota-
goniza uma nova política de 
conciliação.

Nesse contexto, aparen-
temente, não há perspec-
tiva de reversão das con-
trarreformas e do domínio 
associado aos interesses 
do capital financeiro. A 
tendência é que Lula si-
ga se equilibrando entre 
a busca do apoio e con-
fiança do mercado (ou de 
boa parte dele) e a adesão 

das massas trabalhadoras, 
principalmente dos se-
tores mais precarizados, 
com a promessa da reto-
mada de políticas focaliza-
das de distribuição de ren-
da, geração de empregos 
com baixa remuneração e 
qualificação e de inclusão 
pelo consumo das massas.

Entretanto, a consciên-
cia ingênua de apostar no 
culto ao herói, com dotes 
de salvador da pátria, pode 
não funcionar. Por outro la-
do, o jogo (de fato) apenas 
começa no Brasil, depois 
do Carnaval e, até outubro, 
tudo que hoje se revela só-
lido pode se desmanchar no 
ar. Afinal, não esqueçamos 
o poder de fogo institucio-
nal e midiático da turma do 
andar de cima do edifício 
social do país. Intenções de-
claradas de votos são con-
dições necessárias, mas não 
suficientes para a conquista 
efetiva de vitórias concre-
tas, vide 1994!

Ranulfo Vidigal é economista.
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História da região 
mostra povos 
irmãos, mas 

distintos
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Pânico gerado 
pela pandemia 
não assegurou 

docilidade 
do cidadão 

amedrontado

O desarranjo no Mundo e o Brasil

Ivan Mazepa, herói ou traidor? Rússia versus Ucrânia
Por Edoardo 
Pacelli

Neste momento 
no qual existe 
um grande pe-

rigo de a Rússia invadir a 
Ucrânia, vale a pena conhe-
cer um pouco da história 
pregressa das relações entre 
os dois países. Houve um 
período, entre os séculos 
17 e 18, em que os cossa-
cos ucranianos transitaram 
entre os gigantes geopolí-
ticos da época: a federação 
polaco-lituana (que passou 
a controlar um imenso ter-
ritório entre o Báltico e o 
Mar Negro), a Suécia e os 
emergentes czares de Mos-
cou. Foi justamente nesse 
período que surgem os pri-
meiros desentendimentos 
entre russos e ucranianos, 
ou seja, povos irmãos, mas 
distintos.

Para demonstrar essa di-

versidade, acima de tudo, 
talvez, estejam os julgamen-
tos sobre alguns persona-
gens da história comum. O 
caso mais marcante é o do 
etman (ou ataman, coman-
dante) cossaco Jan Mazepa 
Kołodyński, Príncipe do 
Sagrado Romano Império. 
Algumas décadas antes, de 
fato, com os acordos de 
Perejeslav, os cossacos acei-
taram uma espécie de sub-
missão ao império czarista. 
Mazepa, por sua vez, tor-
nou-se leal ao czar Pedro, o 
Grande.

Quando, no ano de 1700, 
os suecos de Carlos XII tra-
varam guerra contra os rus-
sos, o etman lutou ao lado 
do czar Pedro e do rei polo-
nês, Augusto. Porém, o czar 
decidiu que as terras con-
quistadas por Mazepa iriam 
para os poloneses. O líder 
cossaco não aceitou e viu 
a possibilidade de usar os 

suecos contra o prepotente 
aliado. Na batalha de Polta-
va, em 1709, ele mudou de 
lado, mas sofreu uma derro-
ta sangrenta.

Desde então, para os rus-
sos, Mazepa é a personifica-
ção da infâmia e da traição. 
Pushkin, o Dante dos rus-
sos, o define como “Judas 
e serpente”. As coisas são 
diferentes na Ucrânia: espe-
cialmente durante o roman-
tismo do século 19, Mazepa 
tornou-se o precursor, res-
peitado e celebrado, das as-
pirações autonomistas, que 
começaram a se espalhar em 
Kiev e arredores. Hoje, o et-
man é lembrado por muitos 
e solenes monumentos es-
palhados por toda a Ucrânia.

O destino de Mazepa re-
presenta o oposto do que 
aconteceu com o escritor 
Gogol. De fato, Nicolaj 
Gogol (ou Mykola Hohol), 
um dos pais da literatura 
russa, nasceu na Ucrânia, 
em uma família de peque-
nos nobres, na qual se fala-
va ucraniano (seu pai escre-
via suas peças nessa língua). 
Ele estudou em escolas 
russas, mas quando tentou 
publicar uma de suas obras 
mais famosas, Taras Bulba, 
foi acusado pelas autori-
dades czaristas: o livro era 
muito pró-ucraniano. Go-
gol teve que reescrever três 
capítulos!

A disputa entre a Rússia 
e a Ucrânia, portanto, está 
em andamento há algum 
tempo. O longo processo 
de autodeterminação da 
nação ucraniana começou 
já na época dos cossacos, 
quando, em 8 de julho de 

1709, em Poltava, o exérci-
to do czar Pedro, o Grande, 
derrotou as milícias sueca 
e cossaca, quebrando o so-
nho do etman Mazepa para 
libertar a Ucrânia.

Como consequência, ini-
ciou-se um processo de rus-
sificação, que durou mais 
de dois séculos, atingindo 
sua plena maturidade no 
início do século 20, quando, 
após o colapso dos impé-
rios russo e austro-húngaro, 
a Ucrânia desfrutou de um 
curto período de indepen-
dência. Em 22 de janeiro de 
1918, a Rada (Parlamento) 
Central de Kiev declarou a 
independência da Repúbli-
ca Popular da Ucrânia.

No início de 1919, a Re-
pública Popular da Ucrânia 
e a República Popular da 
Ucrânia Ocidental se fundi-
ram, ainda que brevemente, 
em um único Estado.

A eclosão da guerra com 

os bolcheviques trouxe 
os territórios orientais de 
volta ao jugo de Moscou, 
enquanto as terras ociden-
tais do antigo império dos 
Habsburgos ficaram sob o 
domínio polonês. Somente 
com o colapso da URSS a 
Ucrânia alcançou um Esta-
do independente duradou-
ro. Mas as entidades políti-
cas ucranianas, que lutaram 
pela autonomia e indepen-
dência do país, existiam 
muito antes de 1991.

A atual agressão da Fede-
ração Russa contra a Ucrâ-
nia, também oficialmente 
confirmada pela Resolução 
68/262, da Assembleia Ge-
ral da ONU, fortaleceu ain-
da mais o sentimento de 
identidade nacional.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-

diretor de pesquisa do CNR (Itália), 

editor da revista Italiamiga e vice-

presidente do Ideus.



3Monitor Mercantil   l  Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 Conjuntura

Geração solar própria 
supera 64% da  
produção de Itaipu

A energia solar acaba de atingir a marca de 9 gigawatts 
(GW) de potência instalada em telhados, fachadas 

e pequenos terrenos de residências, comércios, indús-
trias, produtores rurais, prédios públicos no Brasil, o que 
equivale a 64,2% de toda a capacidade da usina hidrelé-
trica de Itaipu, segundo comparação feita pela Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Desde 2012, foram mais de R$ 48 bilhões em investi-
mentos, que geraram 270 mil empregos. De acordo com a 
entidade, o País possui atualmente mais de 828 mil siste-
mas solares fotovoltaicos conectados à rede, atendendo 
a mais de 1 milhão de unidades consumidoras. Apesar de 
número robusto, representa apenas 1,1% dos 89 milhões 
de consumidores de energia elétrica do País.

“A energia solar tem ajudado a baratear a conta de luz 
de todos os brasileiros com a redução do uso de termelé-
tricas fósseis, mais caras e poluentes e responsáveis pelas 
bandeiras tarifárias que encarecem a conta de luz”, salien-
ta o presidente do Conselho de Administração da Absolar, 
Ronaldo Koloszuk.

 Além disso, o investimento feito por quase 1 milhão 
de pequenos consumidores supre o que seria feito por 
grandes projetos, cada vez mais raros por conta do des-
monte da Eletrobras. Estima-se que a usina hidrelétrica de 
Belo Monte, uma das últimas grandes inauguradas, custou 
R$ 40 bilhões (os números variam conforme os interesses, 
este seria um valor médio) para produzir 11,2 GW – mas 
isso apenas quando o rio Xingu permite, já que foi con-
struída sem reservatório. Os números dão a dimensão da 
importância da produção solar.

Revolta da Vacina  
no Jardim Botânico

Após dois anos de pandemia, ainda vemos pessoas se 
recusando a completar o esquema vacinal. Isso mais de 100 
anos depois da Revolta da Vacina (1904). Poucos sabem 
que um dos episódios teve como palco o bairro do Jardim 
Botânico, no Rio de Janeiro. A população, insatisfeita com 
a campanha de imunização obrigatória contra a varíola, foi 
às ruas em protesto, ocasionando tumulto e destruição dos 
bondes que circulavam no bairro. A rua Jardim Botânico 
foi uma das mais afetadas, ficando parcialmente destruída, 
segundo publicação da época na Gazeta de Notícias.

Essas e outras curiosidades estão no livro Histórias do 
Jardim Botânico: Um Recanto Proletário na Zona Sul Carioca 
(Editora Telha), da historiadora Luciene Carris que relem-
bra o passado operário do bairro.

Dedo de Midas ao avesso

Apoiadora incondicional de Bolsonaro, a RedeTV! 
caminha para dar “traço” (próximo a zero) na audiên-
cia. A também bolsonarista Jovem Pan vai pelo mesmo 
caminho, só que na TV fechada.

Rápidas
A Agência Espacial Brasileira (AEB) celebra 28 anos com 

uma série de atividades. As celebrações começam com uma 
projeção mapeada na cúpula externa do Museu Nacional da 
República, entre 19h e 24h, nestas quinta e sexta. Detalhes 
em bit.ly/AEB28anos *** Alice Porto, CEO do Contadora 
da Bolsa, participa do InvestSmart 2022, que ocorrerá nestas 
quinta e sexta, no Expo MAG. Inscrições: sympla.com.br/
evento/investsmart-2022-o-maior-evento-de-investimentos-
do-rio-de-janeiro/1449169

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA - LEILOEIRO PÚBLICO

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO – ALEXANDRO
DA SILVA LACERDA, com escritório na Rua da Quitanda, 86 - 2º
andar – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site:
www.alexandroleiloeiro.com.br, Telefone: (21) 3559-2092 – (21)
97500-8904(watsap), E-mail: contato@alexandroleiloeiro.com.br,
devidamente autorizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAGNUS,
ora em fase de construção, inscrito no CNPJ sob o nº 73.819.112/
0001-42, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos
Adquirente(s)/Devedor(es): MARILANE OLIVEIRA SILVA e RAPHAEL
SILVA PEREIRA, adquirente do Direito Aquisitivo da fração do terreno
referente a futura unidade a ser designada por Apartamento 201
(notificados extrajudicialmente), que, de acordo com o previsto na
Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4864/65, será realizado o público Leilão nas
seguintes datas e local: Primeiro Leilão no dia 21/02/2022 às
17:00h, por preço não inferior a soma da composição do montante
pago pelo Devedor, acrescidos do valor da composição do
montante devido (em aberto), acrescidos ainda da composição
do montante à pagar e demais despesas e correções decorrentes,
que hoje perfazem o valor de R$ 956.932,10 (Novecentos e
cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e dez
centavos), ou em Segundo Leilão no dia 23/02/2022 às 17:00h,
por preço não inferior a soma da composição do montante devido
(em aberto), acrescidos ainda da composição do montante à pagar
e demais despesas e correções decorrentes, sendo certo que os
valores serão atualizado nas datas dos leilões, nos termos do §2º
do art. 63 da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4864/65, realizando-se na Av.
Olegário Maciel, 451 - 201 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ,
22621-200 e simultaneamente na forma ONLINE/VIRTUAL, no site
do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br. DO BEM OBJETO
DO LEILÃO: Direito Aquisitivo da futura unidade a ser designada
por APARTAMENTO 201 do prédio, em construção, situado na
Rua Presidente Nereu Ramos, nº 780, na freguesia de
Jacarepaguá, com direito a 2 vagas de garagem no subsolo ou
pavimento de acesso, e a correspondente fração de 95,46/1000
do respectivo terreno designado por lote 6 da quadra 303 do PAL
17906, que mede em sua totalidade 15,00m de frente e fundos
por 40,00m de ambos os lados, confrontando à direita com o
lote 5, à esquerda com o lote 7, e nos fundos com o lote 19 ,
todos na mesma quadra  e de propriedade da Recreio dos
Bandeirantes Imobiliária S/A, ou sucessores pertencentes ao
Adquirente(s)/Devedor(es): MARILANE OLIVEIRA SILVA, brasileira,
empresária, solteira, portadora da carteira de identidade nº
12.261.096-7, expedida pelo Detran/RJ em 08/10/2015, inscrita
no CPF sob o nº 084.447.547-57 e RAPHAEL SILVA PEREIRA,
brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da identidade nº
28.258.117-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº
156526447-96, residentes e domiciliados nesta cidade na Rua
Degas, nº 400, bloco 4, apto. 1002, Del Castilho, CEP 20771-580
(construído pelo regime de administração nos moldes da Lei

Federal nº. 4.591, de 16/12/1964 e legislações posteriores
pertinentes, bem como nos termos do Instrumento Particular de
Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos à fração ideal do
terreno e de Promessa de Compra e Venda de acessões, com
cláusula suspensiva e outras avenças), pertencentes ao
Adquirente(s)/Devedor(es). DOS DÉBITOS: Cientes os
interessados que os Adquirente(s)/Devedor(es) estão em débito,
que nesta data representa o valor de R$ 149.434,19 (Cento e
quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezenove
centavos), que será devidamente atualizado nas datas dos leilões.
DO PAGAMENTO: Ciente os interessados das condições do leilão
no ato da arrematação, remissão ou adjudicação: Pagamento à
vista, acrescido de 5% de comissão do Leiloeiro sobre o valor da
arrematação/lanço e reembolso das despesas relativas ao Leilão.
O Arrematante se sub-rogará em todas as cotas vincendas
referentes aos custos estimados e ordinários da construção, bem
como os valores decorrentes de suas atualizações, seja em função
das revisões orçamentárias e das variações percentuais positivas
do ICC/RJ-FGV, aos rateios dos serviços extraordinários e
complementares e quaisquer outros relacionados com a
construção e não especificados no Contrato de Construção. Caso
ocorra a quitação do débito por parte dos Devedores, deverão ser
reembolsadas todas as despesas relativas ao Leilão, além da
comissão de 5% sobre o valor do débito e dos honorários
advocatícios. Ficam por este edital intimados dos leilões os
Adquirentes/Devedores supramencionados e também convocados
os condôminos a comparecerem no endereço supracitado, às
Assembléias Gerais que se instalarão em 1ª convocação em até
24 horas após o 1º Leilão e em 2ª convocação em até 24 horas
após o 2º Leilão para, como integrantes do CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO MAGNUS, manifestarem seus votos nas referidas
assembleias sobre o exercício do direito de preferência garantido
pelo §3 do art. 63 da Lei 4.591/64, para as adjudicações da(s)
fração(ões) ideal(is) do terreno e benfeitoria. Ficam cientes de
que a decisão dos condôminos presentes as Assembleias através
das suas respectivas Comissões de Representantes, obrigará a
todos os demais, mesmo os ausentes. Tudo em conformidade
com as cláusulas da Escritura Pública de Contrato de Construção
do referido Condomínio. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O valor mínimo
para venda na segunda praça será de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais), que é superior ao valor da dívida. O leiloeiro
acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
preliminares e pormenorizadas sobre os imóveis, sobre as
estimativas dos custos com certidões, escrituras e impostos a
serem suportados exclusivamente pelo Arrematante para a
efetiva regularização da titularidade, cabendo, no entanto aos
interessados ultimarem todas as verificações que de forma
preventiva devem nortear a boa aquisição, sob risco de trazerem
exclusivamente para si os ônus decorrentes pela não adoção
destas medidas premonitórias. Informações: (21)3559-2092 /
Site: www.alexandrolei loeiro.com.br. Rio, 09/02/2022.

IPCA anualizado chega a 10,38% 
A maior variação para um mês de janeiro desde 2016

O Índice Nacio-
nal de Preços 
ao Consumidor 

Amplo (IPCA), que mede 
a inflação de um conjunto 
de produtos e serviços, de 
janeiro foi de 0,54%, 0,19 
ponto percentual (p.p.) 
abaixo da taxa de 0,73% 
de dezembro, mas ainda 
a maior variação para um 
mês de janeiro desde 2016 
(1,27%). O índice foi divul-
gado nesta quarta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Houve uma desaceleração 
do índice, mas não suficien-
te para acalmar os ânimos.

“Inflação ainda alta, mas 
bastante em linha com o 
mercado e quase cravou o 
consenso”, diz o economis-
ta João Beck, sócio da BRA. 
Ele acredita que isso deve 
ter impacto irrelevante no 
mercado. “Ainda alto, mas 
representa um recuo im-
portante ante dez/21, que 
foi de 0,73%”.

Nos últimos 12 meses, 
o IPCA acumula alta de 
10,38%, acima dos 10,06% 
observados nos 12 meses 
imediatamente anterio-
res. Em janeiro de 2021, 
a variação mensal foi de 
0,25%. 

Oito dos nove grupos 
de produtos e serviços 
pesquisados tiveram alta 
em janeiro. A maior va-
riação veio de Artigos de 
residência (1,82%), que 
acelerou em relação a de-
zembro (1,37%). Na se-
quência, vieram Alimen-
tação e bebidas (1,11%), 
maior impacto no índice 
do mês (0,23 p.p.), Vestu-
ário (1,07%) e Comunica-
ção (1,05%). Já a variação 
de Habitação (0,16%) foi 
inferior à do mês anterior 
(0,74%). O único grupo 

em queda foi Transportes 
(-0,11%), que havia subido 
0,58% em dezembro. Os 
demais grupos ficaram en-
tre o 0,25% de Educação e 
o 0,78% de Despesas pes-
soais.

Beck acredita que o IP-
CA pode estar no início de 
uma inflexão, que significa 
que dez/21 como registro 
de maior alta e a partir de 
agora podemos ver núme-
ros menores de inflação. 
“A valorização do real e os 
dados de atividade desace-
lerando principalmente no 
setor de serviços e indus-
trial devem resultar num 
recuo da inflação à fren-
te”, acredita.

Beck acrescenta que Ser-
viços foram destaque de 
maior desaceleração, o que 
mostra o impacto do arro-
cho da taxa de juros na eco-
nomia. E alimentos conti-
nuam pressionando o índice 
por conta da contínua alta 
do preço das commodities 
e de fatores climáticos.  “A 
pressão de inflação de ali-
mentos só não foi maior 
por conta da desaceleração 
da ‘alimentação fora do do-
micílio”, frisou.

Varejo

As vendas no varejo ca-
íram 0,1% em dezembro, 
melhor do que o esperado 
pelo mercado (-0,6%). Na 
comparação anual, as ven-
das contraíram 2,9%. “Os 
dados de dezembro mostra-
ram sinais mistos entre os 
segmentos, com cinco das 
dez atividades pesquisadas 
registrando números posi-
tivos em relação a novem-
bro”, destaca o economista 
Alexsandro Nishimura, he-
ad de conteúdo e sócio da 
BRA. 

Ele ressalta que o ce-
nário para o consumo das 
famílias em 2022 conti-
nua bastante desafiador, 
com inflação persistente, 
pressão sobre salários re-
ais, juros em alta e endivi-
damento das famílias em 
crescimento. “Por outro 
lado, a sólida recuperação 
do emprego, aliada ao no-
vo programa governamen-
tal (Auxílio Brasil) devem 
ajudar no crescimento, 
mesmo que moderado, da 
renda disponível agregada 
das famílias”, acrescenta.

IPCA

Sobre o IPCA, Nishimu-
ra lembra que o IPCA de 
janeiro (+0,54%) desace-
lerou em relação a dezem-
bro (+0,73%) e foi ligeira-
mente abaixo do consenso 
do mercado (+0,55%). “A 
desaceleração em relação 
ao mês anterior ocorreu, 
em grande parte, devido à 
queda registrada no grupo 
Transporte, além da menor 
alta de Habitação. Por outro 
lado, Alimentação e bebi-
das (1,11%) teve o maior 
impacto no índice do mês 
(0,23 p.p.)”, citou.

O economista diz que 
os preços industrializados 
seguiram em alta, assim co-
mo apontava no IPCA-15, 
e acima das expectativas, o 
que indica que a pressão de 
curto prazo deve continuar. 
Outro ponto negativo foi a 
manutenção dos núcleos de 
inflação em patamar eleva-
do. 

“Os dados parecem re-
forçar a avaliação do Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom), do Banco Cen-
tral, de que a inflação ao 
consumidor segue elevada, 
com alta disseminada en-

tre vários componentes e 
mais persistente que o an-
tecipado. De forma geral, 
enquanto os preços dos 
serviços caíram, devido 
a uma deflação volátil, os 
preços industriais devem 
continuar subindo, e a de-
flação de combustíveis po-
de ser revertida, uma vez 
que existe a possibilidade 
de reajuste da Petrobras”, 
prevê.

Mercado de investimentos

Nada é isolado quando 
se trata de economia e toda 
decisão ou alteração de ín-
dices do mercado terá sem-
pre algum impacto. O mer-
cado de investimentos, por 
exemplo, é extremamente 
sensível. Para conter o ce-
nário de inflação alta, exis-
te a tendência de elevação 
também dos juros - a Selic 
chegou, na última semana 
ao maior patamar desde 
2017, de 10,75%, com a oi-
tava alta seguida. “Este ce-
nário impacta diretamente o 
mercado de investimentos”, 
afirma Emílio Lucchesi, Só-
cio e Assessor de Investi-
mentos da Blue3. Segundo 
ele, o mercado de investi-
mentos em Renda Variável 
sentiu bastante todas essas 
movimentações.

“As mudanças de taxas, 
principalmente para os 
clientes mais conservado-
res, fazem com que os pa-
péis de renda fixas fiquem 
mais atrativos. O investidor 
não precisa tomar tanto ris-
co para ter melhores retor-
nos. Assim, consequente-
mente, existe essa migração 
de recursos, o que fez uma 
grande movimentação no 
mercado de renda variável 
nos últimos meses”, co-
menta Lucchesi.



Pergunta: Luiz, afinal, os Di-
retores de Cooperativas têm ou 
não têm estabilidade provisória 
ao emprego?

Luiz: Em primeiro lugar, ouso 
falar em nome de centenas de Di-
retores Sindicais e Diretores Co-
operantes espalhados pelo Brasil, 
porque nunca tivemos a oportu-
nidade para expressar nossa ver-
são dos fatos a tão seleto público. 

Quero agradecer ao prestigio-
so e centenário Jornal Monitor 
Mercantil por este espaço demo-
crático concedido. Vocês estão 
prestando um excelente serviço 
a famílias por trás destas institui-
ções cooperadas. São pais, mães e 
filhos que sofrem com essa sanha 
persecutória de caça a estabilida-
de e demissões imotivadas.

A média de idade dos Direto-
res Cooperantes demitidos e que 
ficam desempregados de surpre-
sa, é acima de 40 anos não se tra-
tando de crianças aventureiras. 
São funcionários exemplares com 
décadas de serviços irretocáveis a 
seus empregadores, cujo único 
crime foi o de se cooperar con-
forme previsões legais.

Esta estabilidade não caiu do 
céu por dádiva divina ou projetos 
“comunistas”. A Lei 5.764/71  que 
rege as Cooperativas  foi promul-
gada, por ironia, no período do 
golpe Militar sob a tutela de um 
dos Presidentes mais rígidos do 
sistema, o Gal Médici, que nunca 
foi tolerante e afeito a movimen-
tos sociais ou democráticos.

Nesse período da história, foi 
endurecida a perseguição a sindi-
calistas, estudantes, artistas, jor-
nalistas e também a cooperantes.  
Estávamos sob tutela do Ato Ins-
titucional nº 5 de 1968 (AI-5), que 
suspendeu o direito de votar e de 
ser votado nas eleições sindicais 
e proibiu atividades e manifesta-
ções sobre assuntos de natureza 
política.

O que estamos vivenciando 
atualmente, é que um dos seg-
mentos mais lucrativos da eco-
nomia Brasileira, sendo o farma-
cêutico, supostamente quer fazer 
algo que nem a Ditadura Militar 
ousou fazer. Desmobilizar e anu-
lar o cooperativismo, porque seus 
Diretores gozam de um Direito 
dado pelo Estado e pelo Legisla-
dor.

A estabilidade ao emprego do 
Diretor Cooperante é o resgate 
histórico do papel da cooperativa 
na consolidação dos movimentos 
sociais, pois a História é fonte 
formal de Direito. Essa premis-
sa básica deveria ser matéria de 
conhecimento obrigatório ao 
postulante a ser Juiz, Desembar-
gador ou Ministro do trabalho. A 
Justiça do Trabalho é dita especial 
e tem o dever de proteger o la-
do hipossuficiente da relação, já 
que o empregado sempre está em 
desvantagem contra o poderio 
econômico patronal.

Reintegrar um Diretor Coope-
rante ao emprego é Lei Federal. 
Os que não concordam, pode-
riam se candidatar ao Congresso 
e propor uma Lei contrária, aliás, 
como já o fez o Dep Federal de 
partido de Direita, Kim Cataguiri 
do DEM. 

O Legislador, notório conhe-
cedor da História e do caráter 
humano, motivado pela época da 
revolução industrial e também na 
perseguição das cooperativas pe-
la Ditadura Militar, decidiu que a 
proteção ao Diretor Cooperante 
era extremamente necessária. Foi 

uma decisão sábia, porque pes-
soas morreram e perderam seus 
empregos por defender sua causa 
social e a sua dignidade. 

Quando nasceu a primeira co-
operativa de consumo na Ingla-
terra, os trabalhadores  viviam 
em condições sub humanas nas 
fábricas e  se alimentavam de for-
ma precária. Doenças oriundas 
da subnutrição eram muito co-
muns e a mortalidade infantil era 
tremenda. Comia-se mal e caro.

Além disso,  o detentor do 
capital fabril, em grande parte 
era igualmente dono do comér-
cio de alimentos que orbitava as 
cidades industriais como Man-
chester, Birminham e Sheffiled. 
Vendiam-se alimentos de péssi-
ma qualidade aos trabalhadores 
sob o sistema do “fiado”, exata-
mente como acontecia/acontece 
no Brasil com o trabalhador ru-
ral que compra seus insumos na 
“venda do patrão”. Quanto mais se 
comprava, mais endividado se fi-
cava nesse círculo vicioso.

Li relatos da época que me dei-
xaram boquiaberto, porque para 
aumentar seus lucros, os comer-
ciantes misturavam serragem e 
areia nos grãos antes de pesar pa-
ra vender aos trabalhadores. Qual 
seria a sua reação ao dar comida 
para seus filhos com areia e ser-
ragem?

Inconformados de ser explora-
dos nas fábricas e de ser engana-
dos no comércio, 27 tecelões na 
cidade de Rochdale dentre estes 
01 mulher, decidiram que não 
iam mais se submeter a esta situa-
ção.  Vejam que para o cenário da 
época, houveram duas ousadias 
imperdoáveis dos trabalhadores: 
Enfrentar o patrão deixando de 
consumir no seu estabelecimen-
to, e ter uma mulher como pro-
tagonista na cooperativa. Era de-
mais para a sociedade patriarcal e 
machista da época.

A cooperativa furou a bolha do 
domínio patronal se coordenan-
do para comprar alimentos em 
maiores quantidades, com pre-
ços menores e com mais qualida-
de. Isso serviu de exemplo para 
outros trabalhadores e a ideia se 
espalhou como pólvora.  Mais 
trabalhadores se associavam e 
criavam outras cooperativas e o 
dono do capital perdia dinheiro e 
poder de intimidação. 

A consciência de união de tra-
balhadores para obter mais direi-
tos não foi só para ter melhores 
condições de trabalho, mas tam-
bém para se obter o direito a se 
alimentar melhor e a morar me-
lhor.

As cooperativas por naturali-
dade se aproximaram dos sindica-
tos, porque o cooperante também 
era um trabalhador explorado. E 
de tal sorte, ambos foram perse-
guidos, demitidos e assassinados 
com apoio eventual do Estado. 
Em suma, a cooperativa foi mo-
la propulsora do sindicalismo no 
movimento de classes. 

Infelizmente faculdades de 
Direito jogam no mercado pro-
fissionais que só tem a visão 
mercantilista da profissão, princi-
palmente se forem advogar para 
os detentores do capital. Guerre-
ando no lado mais poderoso eco-
nômicamente, estes esquecem os 
princípios sociais da Advocacia 
e o seu juramento de combater 
injustiças, e acabam colaborando 
para vilipendiar direitos conquis-
tados com muita luta.

Vocês, por exemplo, trabalha-

dores de segmento tão importan-
te como a comunicação, tiveram 
suas cooperativas de jornalistas 
silenciadas na base do porrete e 
ateando-se fogo nas bancas de 
jornais, que ousavam vender pu-
blicações contrárias ao regime 
ditatorial vigente na época. Mili-
tares ligavam para os anunciantes 
“sugerindo” que não comprassem 
espaço nas colunas das revistas e 
jornais. Haviam ameaças indire-
tas e diretas nas redações.

Eu li todo o proces-
so que originou a Lei das 
Cooperativas(Baixado nos Anais 
digitais do Congresso Nacional). 
Quando o Projeto original da Lei 
5.764/71 chegou no congresso 
através da PL 292/71, passando 
pela CCJ e pelos debates na câ-
mara dos Deputados e demais 
comissões de Economia/Agri-
cultura, não havia nenhuma pre-
visão da Estabilidade ao emprego 
para o Diretor Cooperante.

Pelo contrário, haviam contro-
les mais rígidos e totalmente an-
tidemocráticos, como, por exem-
plo, não poder haver a reeleição 
de um Diretor no mesmo cargo 
ocupado e o seu mandato seria só 
de 3 anos. Em setembro de 1971 
o projeto foi encaminhado ao Se-
nado Federal, quando através da 
emenda nº 10 previu-se a estabi-
lidade aos Diretores coperantes 
eleitos da mesma forma que hoje 
é consagrado.

O parecer da proposta da 
Comissão da Economia foi fan-
tástico, o qual faço questão de 
transcrever, porque foi visionário 
prevendo as retaliações patronais 
que aconteceriam nos nossos dias 
atuais:

“A medida é justa, pois, há 
muitos casos de funcionários de 
uma emprêsa fundarem coopera-
tivas. Se um funcionário fôr eleito 
dirigente da organização deve êle 
ter assegurados os seus direitos 
como acontece com diligentes 
sindicais”. 

Pergunta: Luiz, com relação a 
Matéria veiculada no Jornal Valor 
Econômico no dia 11 de janeiro 
desse ano, que você comentou 
comigo antes da entrevista, espe-
cificamente na questão da Crítica 
quanto a Estabilidade do Diretor 
de Cooperativa. Qual a sua opi-
nião?

Luiz: Totalmente previsível 
vindo de quem veio. Claro que 
os cidadãos entrevistados tem 
sua parcialidade e seus interes-
ses. Eles defendem o seu lado da 
briga. Isso faz parte da democra-
cia. O Escritório de advocacia é 
associado do SINDUSFARMA, 
sem ser industrial, e advoga para 
as empresas que mais perseguem 
e demitem Diretores Sindicais e 
de Cooperativa.  Já o Diretor Sin-
dical Patronal, lidera o lado pelo 
qual ele milita. Como disse, é a 
democracia.

Entretanto, quando o Diretor 
Sindical Patronal diz que “até de-
núncias foram feitas ao MPT”, essa 
afirmação pode dar conotação de 
irregularidades nas cooperativas 
induzindo o público ao erro. De-
nunciar não significa dizer que a 
denúncia foi acatada.

Quando o SINDUSFARMA 
denunciou as cooperativas dos 
propagandistas de Bauru/SP, eu 
participei ativamente na defesa 
dos colegas produzindo as argu-
mentações para o MPT. Foi rea-
lizada uma investigação, foi apu-
rado a legalidade e honestidade 
da constituição das cooperativas 

Diretores de Cooperativas e Diretores Sindicais sob ataque.

Luiz: “Sentenças mostram é que há uma indústria 
‘contra’ a estabilidade e não ‘da’ estabilidade”

e tudo foi arquivado. 
Por outro lado, temos parece-

res positivos dos MPT`s de di-
versos Estados do Brasil a nosso 
favor. Narrativas são diferentes 
da realidade. A história tem dois 
lados, mas se somente uma ver-
são é contada ela fica como ver-
dade absouta. 

Foi irônico citar o MPT na en-
trevista, porque algumas das em-
presas do segmento farmacêuti-
co, ao contrário das cooperativas,  
já foram intimadas pelo MPT pa-
ra assinar Termos de Ajuste de 
Conduta abdicando de demitir 
imotivadamente líderes sindicais, 
por fazer o propagandista “degus-
tar medicamentos em reuniões”, por 
fazer com que o propagandista 
encerrasse eletrônicamente sua 
jornada na rua, mas continuasse 
fazendo hora extra sem nada re-
ceber. Essas denúncias e conse-
quentes punições estão em diver-
sos meios de comunicação. Basta 
dar “um Google”, como dizem.

Há determinada empresa que 
assinou compromisso com o 
MPT e voltou a reincidir na mes-
ma conduta, como se o Estado 
não a tivesse punido exemplar-
mante. As multas pecuniárias, em 
minha opinião, são muito bran-
das e insignificantes em relação 
ao que as empresas farmacêuti-
cas lucram por ano. Compensa 
reincidir. Eu chamo isso de não 
reconhecer a instituição e a se-
riedade do MPT. Algo que as 
cooperativas e sindicatos nunca 
fizeram.

A empresa multinacional que 
se manifestou na reportagem é 
uma das que mais perseguem e 
demitem Diretores de Coopera-
tiva e Diretores Sindicais. Inclu-
sive, a instituição sindical da qual 
faço parte, a denunciou no MPT 
de Nova Friburgo RJ (Em anda-
mento) no final de 2021, por de-
mitir imotivadamente Diretores 
Sindicais em nossa base.

Essa gigante multinacional, 
demitiu, sem a devida comprova-
ção, 14 diretores sindicais por su-
posto encerramento de atividade 
empresarial em alguns municípos 
do Brasil. Não encerrou, por-
que continua a vender e a lucrar 
exercendo atividade empresa-
rial. Todas as farmácias e hospi-
tais continuam a ser abastecidos 
triangulando-se a venda por 
distribuidores, o que caracteriza 
burla da Legislação referente. 

Para que o leigo possa enten-
der, extinguir atividade empresa-
rial significa fechar a sua fábrica 

e sair do País, e não demitir o 
funcionário estável e manter suas 
relações comerciais funcionando. 
Há venda, há lucro para a empre-
sa. Lucro faz parte das atividades 
empresariais.

Três destes 14 diretores já fo-
ram reintegrados por ação judi-
cial, e outras reintegrações virão 
com pesadas indenizações, além 
das denúncias impetradas nos 
respectivos MPT`s regionais. 
Acompanho de perto todos os 
processos, tanto no MPT, como 
os de reintegrações por todo o 
Brasil de Sindicato e Cooperativa 
desde 2013. Esse é meu trabalho 
diário o qual faço de foma gra-
tuita e com extremo prazer. A 
luta sindical é pela justiça e para 
colaborar com o Estado que não 
consegue ser onipresente.

Na minha opinião, as declara-
ções não tem qualquer credibili-
dade e isenção. Temos um banco 
de dados jurisprudenciais com 
quase 3 mil processos, inician-
do na década de 1980 até 2022, 
que  envolvem estabilidade seja 
sindical, cooperada, gestacioná-
ria, cipeira ou via benefício so-
cial de incapacidade laboral. O 
que as sentenças mostram é que 
há uma indústria “contra’ a esta-
bilidade e não “da” estabilidade, 
por isso considero a reportagem 
rasa, parcial, sem fundamento ju-
risprudencial majoritário e prin-
cipalmente jurídico.

Na reportagem foi citada 
a Ação de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 276, que teve co-
mo origem a Ação nº 9989125-
52.2013.1.00.0000 de 2013. Por-
tanto, se alguém por acaso leu, 
não entendeu já que não há qual-
quer relação com constituição de 
cooperativas. Essa é a primeira 
“Fake news” deste parágrafo da 
entrevista.

A ADPF em questão ajuizada 
pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabeleci-
mentos de Ensino – CONTEE, 
guerreou o Artigo 522 da CLT 
sobre a limitação da Lei permitir 
apenas 7 Diretores Sindicais Es-
táveis. A CONTEE tentou pela 
via judicial ampliar a estabilida-
de para Delegados Federativos e 
Confederativos Sindicais, noto-
riamente cargos sem estabilidade 
sindical. O STF agiu de forma 
correta em denegar o pedido.

Desde o ano de 2012 via Sú-
mula 369 do E.TST, todos que 
estudam o ABC do Direito do 
Trabalho sabem que a estabilida-

Continua
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Tenta-se construir uma reali-
dade alternativa da verdade, para 
benefício próprio.

Acho totalmente deselegante 
para pessoas do nível e expressão 
dos entrevistados, dizer publica-
mente que tem muitas cooperati-
vas criadas somente para dar esta-
bilidade. Quantas? Quais? Onde? 
Dê nomes! Citam que as empre-
sas solicitam em Juízo balanços, 
balancentes e que as cooperativas 
não apresentam nenhuma nota 
fiscal. Todavia, não citou quais 
são estes processos e quais são as 
cooperativas. Como disse, temos 
acompanhado todos os processos 
desse calibre sem jamais ter visto 
esse cenário.

Todo aluno mediano de Direi-
to no Primeiro Periodo, aprende  
que a tutela da Lei Penal pertence 
ao Estado, e não a vara do Tra-
balho.

Será que todas as cooperativas 
se enquadram nessa situaçao cri-
minosa? Se eles possuem tamanha 
certeza, deveriam fazer a denúncia 
no MP porque estas cooperativas 
e seus Diretores estariam incor-
rendo em crime contra a econo-
mia popular, na forma do inciso 
IX, Art 3º da Lei 1.521/51. 

É crime voce usar artifícios da 
Lei com má fé para obter benefí-
cio para si ou para terceiro (Ar-
tigo 171 do CP). Buscam a vara 
trabalhista porque há a questão 
da estabilidade envolvida. Não 
provocam a vara criminal federal, 
porque ali reside o ônus da prova 
e a consequente responsabilidade 
para o acusador sem provas. 

É crime acusar sem provas e 
mover a máquina estatal de for-
ma desnecessária, tanto na esfera 
dos crimes conta a honra (Artigos 
138 a 140 do CP), como no crime 
contra a administração da Justiça 
(Artigos 339 e 340 do CP).

Adquirir estabilidade ao empre-
go é uma via legal não ilegal. De-
mitir imotivadamente detentores 
de estabilidade porque “voce acha” 
que essa Lei não se aplica a seus 
interesses, é ilegal  com previsão 
de crime no Código Penal (Artigo 
199 CP).

Essas afirmações são generali-
zadas, denigrem e atingem a hon-
ra de muitas cooperativas funcio-
nais, corretas e operativas. Todas 
estas instituições pagam seus im-
postos, tem o reconhecimento 
Federal pelo CNPJ  e o Estadu-
al através da Inscrição Estadual. 
Idem pelos Municípios, conforme 
cada caso. 

Pergunta: O que você achou 
da decisão do TST negando a es-
tabilidade?

Luiz: Uma decisão é uma deci-
são. A própria reportagem diz is-
so. Desde quando começaram as 
perseguições em 2012 aos Direto-
res Cooperantes, as reintegrações 
sempre foram majoritárias quan-
do bem fundamentadas.  A cada 
derrota acachapante nas instân-
cias superiores, vinham as “teses” 
dos acometidos pela “síndrome do 
legislador frustrado”. 

No primeiro Artigo da Carta 
Cidadã, consta o trabalho como 
direito fundamental. Se meu tra-
balho é tirado imotivadamente 
por prenconceito cooperativo 
ou sindical, estamos agredindo e 
traindo o Legislador de 1988. 

Como disse Dr Ulisses Guima-
rães: “Traidor da Constituição é trai-
dor do Pátria”.

As teses não se sustentam ju-
ridicamente, mas infelizmente e 
por enquanto, estamos num ce-
nário de extrema direita, negacio-
nismo e ataques aos movimentos 
sociais em todas as esferas, inclu-
sive cooperativas. Se essa moda 
prevalecer, acabam os sindicatos e 
as cooperativas. O conflito não é 
“comercial” e nem de objeto social, 
mas sim institucional e de luta de 
interesses conflitantes entre clas-
ses.

O E.TST tem a orientação ju-
risprudencial de nº 253 da SDI 1, 
que reconhece a estabilidade ao 
emprego dos Diretores Titulares 
de Cooperativas. A OIT através 
da recomendação 193, reconhece 
o papel das cooperativas e deter-
mina que sindicatos apoiem o co-
operativismo em resgate históri-
co. A Constituição Federal em seu 
Art 174 prevê o fomento, apoio e 
a não intromissão Estatal nas co-
operativas. Por quê alguns Juízos 
se recusam a reconhecer a Letra 
da Lei? Eu não sei explicar.

Porém, as cooperativas tem si-
do atacadas por teses estapafúr-
dias e sem sentido que demons-
tra haver um desespero em achar 
uma brecha, um jeito ou algum 
motivo mágico para prevalecer. 
Acho que determinados Advo-
gados ficam obcecados e nem 
dormem direito, porque precisam 
mostrar algo a seus clientes e justi-
ficar seus honorários. Advogados 
não deveriam usar o tão atarefado 
Judiciário, para fazer experiências 
doutrinárias para sua satisfação 
profissional e pessoal.

Demitir um empregado Dire-
tor Sindical ou um Cooperante de 
uma metalúrgica porque ele não 
tem uma metalúrgica, faz sentido 
para você? Demitir uma Diretor 
de Cooperativa porque ela não 
vende medicamentos? A CLT é 

Projetos especiais

Luiz Cláudio Pereira – 57 anos –  
Propagandista farmacêutico desde 1999 –  
Bacharel em Direito – Diretor sindical e cooperante
secretaria@spvt.com.br

cristalina em punir tal conduta 
quando você em atividade ex-
terna ao seu labor, exerce com-
petição clara ao seu empregador. 
Acho que se trata de uma arma-
dilha para que as cooperativas 
deem um tiro no próprio pé (Art 
482,C da CLT).

Bem, como já dito, li e re-
li toda a cronologia da PL até a 
conclusão da Lei 5.764/71. Não 
há qualquer previsão legal de tal 
conflito, porque, repetindo, a es-
tabilidade é blindagem histórica 
contra arroubos inconformados 
do lado patronal. Essa persegui-
ção insana aos Diretores só cor-
roborou o que o Legislador quis 
proteger em 1971.

Outra “Fake News”. Ao dizer 
que cooperativas devem lutar por 
algum direito da categoria para 
ter estabilidade, novamente entra 
em cena a “síndrome do legislador 
frustrado”. 

É òbvio que isso nunca vai 
acontecer após a reforma traba-
lhista em 2017. Se tiraram a ex-
clusividade celetista do Sindica-
to em negociar com o patronal, 
vão exigir que a cooperativa faça 
o mesmo? Esse argumento nem 
deveria ser considerado nos atos 
processuais. Não é a função insti-
tucional da cooperativa lutar por 
direitos, mas sim pela previsão 
dos direitos básicos do cidadão 
insculpidos no Art 1, II, III e IVº 
e 174 da Constituição Federal.

O Diretor de Cooperativa 
não tem a estabilidade porque 
ele “briga pelos companheiros”. Isso 
é papel sindical. A estabilidade 
cooperada existe porque o coo-
perante é perseguido, demitido e 
discriminado há 200 anos junto 
com os sindicalistas. Só nos resta 
um caminho: A Mobilização em 
massa na Justiça do Trabalho, de-
nunciar estas demissões ao iliba-
do e vigilante Ministério Público 
do Trabalho e buscar a mídia de-
mocrática para apor nosso posi-
cionamento.

A briga do lado patronal, na 
verdade, é pelo “status quo” do 
“juspostulandi”. Eu mando e vo-
cê faz independente se pode ou 
não pode. Sem discussão e sem 
conversa. É querer impor a sua 
vontade acima de outro sem o 
debate democrático e solapando 
direitos.

Eu ainda confio muito na Jus-
tiça do Trabalho que em maioria 
tem sido implacável contra estas 
arbitrariedades patronais. Tenho 
certeza que os ínclitos Ministros 
que estão deliberando contra 
uma Lei Federal e O.J do pró-
prio tribunal, podem rever sua 
posição assim que forem devida-
mente alertados para o que está 
acontecendo.

Pergunta: Vocês tem algum 
plano de defesa para o futuro?

Luiz: Temos planos para o 
agora. Todo aquele que se mani-
festar injustamente de forma ge-
neralizada, atingindo a honra das 
cooperativas, sindicatos e seus di-
retores como meio de palanque 
panfletário, irá ser convocado em 
juízo em diversos tribunais pelo 
Brasil para arcar com suas falas 
irresponsáveis e prestar contas 
aos ofendidos. 

Também estamos dentro da 
cordialidade e urbanidade, pedin-
do direito de resposta ao veículo 
que deu voz a essas declarações 
absurdas. Em caso negativo, tam-
bém da mesma forma iremos nos 
socorrer ao judiciário. 

Pergunta: Vocês sindicalistas 
recebem algum salário?

Luiz: Raríssimos propagan-

distas recebem da empresa pa-
ra ficar no sindicato. Isso é fake 
news oriunda da internet que deu 
voz aos desinformados e que tem 
preguiça de estudar. 98% da mi-
nha categoria que tem algum car-
go de estabilidade, trabalha para 
a empresa “full time” e cumpre 
com suas obrigações sindicais/
cooperadas fora da carga horária 
celetista.

Há a exceção de afastamentos 
de diretores sindicais para plan-
tões e outras demandas, mas que 
são celebrados em convenção co-
letiva. O Diretor Cooperante não 
tem e não exerce esse direito.

O sindicato do qual faço 
parte, desde sua fundação em 
dezembro de 2011 JAMAIS re-
cebeu um centavo de ninguém 
seja da categoria ou do Estado. 
Portanto, temos independência 
e altivez moral para nos posi-
cionarmos. A Diretoria banca 
todas as despesas com seu pró-
prio salário e temos VOCA-
ÇÃO para defender a categoria. 
Fizemos, fazemos e faremos o 
que for possível para defender 
o trabalhador propagandista do 
Oiapoque ao Chuí, porque as-
sim determina a Constituição e 
a Carta Laboral.

No lapso de 2014 até 2021, fui 
demitido e afastado por minha 
empregadora ficando sem salá-
rios e demais benefícios por sete 
anos e dois meses. Mesmo assim, 
continuei militando pela catego-
ria em todo o Brasil e me graduei 
em Direito em 2021 pela Estácio 
de Nova Friburgo/RJ. Em 2022 
estou buscando minha carteira 
da Ordem para poder contribuir 
mais ainda. 

Agradeço publicamente ao 
maior escritório de Advocacia 
Trabalhista do Brasil sediado em 
Porto Alegre, Lima Advogados, 
que há 40 anos defende os pro-
pagandistas e resgata seus direi-
tos na justiça. Se não fosse por 
eles, eu nem sei o que faria. 

Honro a memória do saudoso 
Dr Roberto Carlos Barbosa que 
faleceu essa semana assassinado 
pelo Covid, pelo negacionismo e 
pela incapacidade da gestão pú-
blica da saúde. Junto com  Dr Ra-
fael Meneses, Dr Roberto atuou 
de forma brilhante na minha 
reintegração.

Agradeço a todos meus Mes-
tres da Estácio de Sá que sempre 
me orientaram no caminho da 
Justiça Social e do bom direito.

Pergunta: Algum último reca-
do:

Luiz: O atual Presidente da 
Repúblca, sempre disse em cam-
panha e em mandato, que “tem 
muito sindicato e que sindicato tem 
que acabar”. Lembro que ele ten-
tou fazer sindicalismo no quartel 
e cumpriu pena militar por isso. 
Maculou sua ficha e saiu de for-
ma desonrosa. Depois, foi para a 
carreira pública levando literal-
mente toda a sua família. O que 
ele pode entender de CLT se 
nunca trabalhou na iniciativa pri-
vada?

Essas frases sensacionalisas 
tem o seu público radical como 
alvo. Infelizmente, foram mensa-
gens muito bem absorvidas pelo 
lado patronal, que supostamente 
entendeu como salvaguarda para 
demitir líderes de categoria do 
jeito que for. 

Desejo e peço que Sindicalis-
tas, Cooperantes e suas famílias, 
votem em alguém que defenda 
os SEUS interesses e não os in-
teresses econômicos de gandes 
corporações.

de alcança o número máximo de 
14 Diretores por instituição. A 
perseguição contra as coopera-
tivas teve início em 2012, 2013 
e 2014 com predominância nos 
Estados do Nordeste. Portanto, 
mais uma “Fake News” ao se as-
sociar uma decisão que ocorreu 
em 2020, com constituição ex-
cessiva de cooperativas.

Ou seja, foram duas “Fake 
news” narradas num mesmo 
parágrafo.

Pergunta: Mas, qual seria o 
fator desse ataque as estabilida-
des?

Luiz:. Desde a promulgação 
da Constituição Cidadã de 1988, 
quando foi permitida a pulveri-
zação dos sindicatos em bases 
municipais (Art 8º CRFB, II), 
o lado patronal não absorveu 
bem esse avanço. O que vemos 
são Advogados contratados por 
empresas que tem ojeriza a es-
tabilidade, e querem estar acima 
da Legislação, do TST e da OIT.

A perseguição e demissão 
imotivada dos Diretores Sindi-
cais foi a tônica até meados da 
década de 2000, quando as cor-
tes superiores como o TST e o 
STF consolidaram a Letra da 
Lei na forma que ela foi origina-
riamente escrita.

Nunca tivemos dúvidas de 
que  Diretor de cooperativa 
também seria atacado. Há “Ad-
vogados” querendo legislar em 
nome da Lei e dos interesses 
corporativos. Parece algo pato-
lógico a ser analisado por profis-
sionais da psicologia, talvez uma 
“síndrome do legislador frustrado” 
que acomete a pessoa que não 
aceita ser contrariada.

Em verdade, viemos de uma 
sociedade escravocrata cruel 
que lutou muito contra a aboli-
ção. A elite dominante da época 
representada por pessoas como 
o Barão de Cotegipe, classificou 
a Lei Áurea como uma “Lei co-
munista” que ia “quebrar o Brasil”. 
Movimentos libertários sempre 
foram esmagados pelas classes 
dominantes, sejam políticas ou 
econômicas, desde a invasão 
Portuguesa em 1500.

Os demitidos são funcioná-
rios com décadas de serviços 
prestados a sua empresa. Logo 
que adentram numa cooperati-
va são demitidos sumariamente 
por preconceito. As justificati-
vas são as mais pífias possíveis. 
Temos casos de propagandistas 
que ganham prêmios em via-
gens internacionais destacando-
-se em todo o Brasil, e no mês 
seguinte são demitidos por “re-
estruturação”, quando na verdade 
o motivo é porque entrou em 
sindicato e/ou cooperativa. 

Não há argumento que se 
sustente e não há critério com-
provado para demitir. A de-
missão em nossa versão, é não 
deixar funcionários estáveis nos 
seus quadros.

Pergunta: Qual a sua visão 
pessoal sobre a matéria, quando 
os entrevistados fazem as acusa-
ções de que existem muitas coo-
perativas formadas com o único 
intuito de dar estabilidade.

Luiz: Muitas empresas do 
segmento farmacêutico só tem 
cooperativas de crédito, ou se-
ja, sem qualquer relação com o 
seu objeto porque emprestam 
dinheiro a juros. Pergunto se es-
tas cooperativas são irregulares? 
Algumas se dizem cooperativa 
dos funcionários, mas não há 
funcionários na sua Diretoria. 
Isso é legal?

Continuação
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Leilão milionário de 
pinturas de Monet

A casa de leilões Sotheby’s vai leiloar em Londres um 
conjunto de cinco quadros de Claude Monet, per-

tencentes a uma coleção americana, com uma pré-venda 
estimada em cerca de € 42 milhões. As cinco obras, que 
pertencem ao estágio inicial do pintor, traçam a sua mu-
dança para um estilo mais abstrato ao longo de um período 
de 15 anos.

“Traçando a progressão para as suas grandes pinturas de 
nenúfares, estas cinco obras impressionantes articulam bri-
lhantemente a história de Monet como o pai da arte mo-
derna”, explicou Helena Newman, presidente da Sotheby’s 
Europa e diretora mundial de arte impressionista e moderna.

Las Demoiselles de Giverny, de 1894, está com um valor 
estimado entre € 18 e 24 milhões. É considerada a joia da 
coleção e apresenta uma das imagens de marca do artista: 
as suas pilhas de cereais, “que parecem ter uma forma mais 
solta do que os palheiros dos seus trabalhos posteriores”, 
de acordo com a casa de leilões.

Promoção de apartamento  
em Piedade

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está pro-
movendo leilão de apartamento 201, na Rua Xisto Baia, 70, 
Piedade. Tem dois quartos sem suíte, possui um banheiro 
social, sem vaga de garagem, em boas condições de con-
servação; condomínio sem porteiro, sem elevador. Consti-
tuído pelo terreno que mede em sua totalidade 23,80m de 
frente, 24,00m nos fundos, 42,70m de um lado e 46,70m 
do outro. Avaliação: R$ 160.000,00. Leilão em andamento.

Pequeno apto em Copacabana

Silas Barbosa Pereira (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.
lel.br) destaca leilão do apartamento 307 na Rua Siqueira 
Campos, 88. Com área construída de 28 metros quadrados, 
em prédio de construção datada de 1967, tem duas entra-
das, uma pela galeria que sai pela Rua Siqueira Campos, 85, 
e a outra pela Avenida Copacabana, sendo um prédio de 12 
andares, tendo 10 apartamentos por andar Não tem gara-
gem e conta com dois elevadores, sendo um social e um de 
serviço. A localização do referido imóvel é valorizada, des-
frutando de ampla rede de transporte público e comércio, 
além de todos os serviços. Avaliação: R$ 273.200,00. Leilão 
em andamento.

Oferta de apto em Rio das Ostras

Fabiano Yupp (fabianoayuppleiloeiro.com.br) anuncia 
oferta de leilão de apartamento na Rua Niterói, 2059, Blo-
co A, Mare Azulli, Atlântica, Rio das Ostras. Apartamento 
com 2 quartos, sendo 1 com suíte, sala integrada com co-
zinha americana, área de serviço e banheiro social. Piso em 
azulejo marrom com rajadas bege e banheiros com azulejos 
brancos, no chão e nas paredes. Avaliação: R$ 200.000,00. 
Leilão aberto.

Oportunidade de casa Búzios

Silvana Lopes Dias (leiloeirasilvani.com.br) divulga lei-
lão de casa com dois pavimentos, situada na Estrada José 
Bento Ribeiro Dantas, 11, em Búzios. A metragem é de 84 
metros quadrados. Trata-se de uma casa com dois andares, 
geminada a outra semelhante. O imóvel é composto por sa-
la com cozinha americana na parte térrea e mais um quarto 
e um banheiro. No segundo andar há uma suíte e um meza-
nino sobre a sala, que alguns fecham e usam como quarto 
ou escritório, e outros deixam aberto, variando o uso de 
imóvel para imóvel. Há uma pequena varanda na frente, e 
a unidade é cercada área gramada, com jardinagem simples 
e agradável ao redor. Avaliação: R$ 420.000,00. Leilão em 
andamento.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

AVISO AOS ACIONISTAS - Comunicamos aos acionistas da Brasilcap 
Capitalização S.A. que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 
02/02/2022, aprovou o pagamento de dividendos, apurados nas demonstrações 
financeiras do exercício 2021, no valor de R$ 834.157,26 (oitocentos e trinta e 
quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), equivalente 
a 25,00% do lucro líquido após a constituição da reserva legal, à razão de  
R$ 0,002083622 por ação. Os dividendos serão pagos em 11/02/2022, ad 
referendum da Assembleia Geral Ordinária, após a publicação do Balanço. Em 
decorrência da pandemia do Covid-19, o acionista poderá entrar em contato com a  
Companhia apenas por meio do endereço eletrônico societario@brasilcap.com.br.  
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022. A Administração.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 31 DE JANEIRO DE 2022. DATA, HORA E LOCAL: 31 de janeiro de 
2022, às 15h00. Devido à importância e urgência do assunto constante da 
Ordem do Dia, a reunião foi realizada de forma virtual, conforme previsto 
no parágrafo único do Artigo 17 do Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e 
Participações S.A. (“Companhia”). PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de 
Administração da Companhia com a presença dos Srs. Pietro Labriola, Biagio 
Murciano e Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, 
ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário.  
MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração 
da Companhia. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, por 
unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, 
registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma: 
Inicialmente, registra-se que o Sr. Pietro Labriola apresentou, na presente 
data e com eficácia a partir de 1º de fevereiro de 2022, sua carta de renúncia 
em relação à posição por ele ocupada neste Conselho. Os membros do 
Conselho de Administração agradeceram ao Sr. Pietro Labriola por seu 
comprometimento e dedicação no desempenho de suas funções. Em razão 
da renúncia apresentada pelo Sr. Pietro Labriola, os Srs. Conselheiros 
deliberaram, por unanimidade, nomear o Sr. Alberto Mario Griselli, italiano, 
casado, bacharel em engenharia, portador do documento de identidade RNM 
n° V354056-O, emitido pela CGPI/DIREX/PF em 31/01/2021, inscrito no 
CPF/ME sob o n° 058.431.817-07, domiciliado na Av. João Cabral de Mello 
Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, como membro deste Conselho de Administração, ad referendum 
da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, 
conforme o disposto no Artigo 150 da Lei nº 6.404/1976. O termo de posse, 
demais declarações e documentos serão apresentados nos termos da 
legislação aplicável. Fica registrada a renúncia do Conselheiro ora eleito,  
Sr. Alberto Mario Griselli, à remuneração a que faria jus em razão da posição ora 
assumida nesta oportunidade. Em decorrência, o Conselho de Administração 
da Companhia passa a ter a seguinte composição: Srs. Alberto Mario Griselli, 
Biagio Murciano e Lorenzo Canu, e a Sra. Sabrina Di Bartolomeo, todos com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 
2023. ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na 
forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada 
e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro 
(RJ), 31 de janeiro de 2022. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja 
nº 4760725, em 08/02/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral

USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S/A
CNPJ: 03.258.983/0002-30
AUDITORIA AMBIENTAL

A USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S/A, torna público que 
entregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 13/01/2022, Relató-
rio de Auditoria Ambiental de Controle do ano de 2021, referente à atividade 
de produção de energia elétrica a partir de usina termelétrica a gás natural, 
em ciclo combinado, com capacidade instalada de geração de 826,8 MW 
e informa que este estará à disposição para consulta na Av. República do 
Chile, 330 - Ed. Ventura - Torre Oeste - 6º andar - Centro no Município do 
Rio de Janeiro, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, no horário das 8h 
às 17h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível 
para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Pro-
cesso E-07/201685/2003).

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Companhia de Capital Aberto
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-

NÁRIA DA BEMOBI MOBILE TECH S.A. A SER REALIZADA EM 11 DE 
MARÇO DE 2022 DE FORMA EXCLUSIVAMENTE DIGITAL

A Administração da Bemobi Mobile Tech S.A.(“Companhia”) propõe a cria-
ção de um plano de incentivo de longo prazo com os seguintes propósitos; 
(a) motivar os beneficiários a perseguirem resultados e agregarem valor à 
Companhia; (b) manutenção dos profissionais-chave da Companhia por pe-
ríodo de longo prazo; (c) promover o bom desempenho da Companhia e o 
atendimento dos interesses de seus acionistas; e (d) alinhar os incentivos 
concedidos aos beneficiários à performance das ações (BMOB3) na bolsa de 
valores. Nesse passo, o Conselho de Administração da Companhia  convoca 
os Srs. acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de março de 2022, às 15:00 horas 
(“AGE”), de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, in-
ciso I, e artigo 21-C, §§2º e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezem-
bro de 2009 (“Instrução CVM 481”), através da plataforma eletrônica Zoom 
Meetings (“Plataforma Eletrônica”), com link de acesso a ser encaminhado 
aos acionistas habilitados previamente à realização da assembleia, sobre a 
seguinte ordem do dia: Deliberar sobre (i) aprovação de plano de incentivo 
de longo prazo mediante outorga de ações ou opções de compra de ações 
de emissão da Companhia (“Plano”); e (ii) autorização à administração da 
Companhia para implementação do Plano. Informações Gerais: Em atendi-
mento ao disposto na lei 6.404/76 (Lei das sociedades anônimas ou “LSA”) 
e na Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM481/2009”), informamos que estão 
à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e nas páginas 
na Internet da Companhia (http://ri.bemobi.com.br), da B3 (www.b3.com.br) 
e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor da 
Proposta da Administração com relação à ordem do dia, inclusive minuta dos 
Anexos 13 da Instrução CVM 481/09 e o Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM 
nº 480/09. Considerando a pandemia da COVID-19 no Brasil, sobretudo em 
razão das restrições existentes à circulação e reunião de pessoas, a Assem-
bleia Geral Extraordinária será realizada de modo exclusivamente digital, ra-
zão pela qual a participação do Acionista somente poderá ser via Plataforma 
Eletrônica, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído nos 
termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM 481, caso em que o Acio-
nista poderá: (i) simplesmente participar da Assembleia, sem necessaria-
mente votar; ou (ii) participar e votar nas Assembleias Gerais. Participação 
dos Acionistas via Plataforma Eletrônica: Somente poderão participar 
e votar na AGE via Plataforma Eletrônica aqueles que sejam identificados 
como acionistas em extrato expedido pela instituição financeira depositária 
das ações escriturais ou pela instituição responsável pela custódia, conforme 
o caso, pessoalmente ou por seus representantes legais ou procuradores. O 
link de acesso à AGE será disponibilizado pela Companhia àqueles acionis-
tas que se habilitarem para participar, por meio do envio, dos documentos 
abaixo indicados para o endereço eletrônico assembleia@bemobi.com.br 
(com solicitação de confirmação de recebimento), em até 2 (dois) dias antes 
da data de realização da AGE, ou seja até 09 de março de 2022: (a) no caso 
de pessoa física: documento de identidade com foto (Carteira de Identidade 
Registro Geral - RG, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, 
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras 
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública); (b) no caso 
de pessoa jurídica ou fundo de investimento: o representante do acionista 
deverá apresentar: (i) documento de identidade do representante com foto 
(Carteira de Identidade Registro Geral - RG, a Carteira Nacional de Habilita-
ção - CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos 
profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração 
Pública); (ii) atos societários e/ou documentos pertinentes que comprovem 
os poderes dos signatários; (iii) o instrumento do mandato com o reconheci-
mento de firma do outorgante; e (iv) comprovante expedido pela instituição 
financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia 
com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da 
AGE e, relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de 
ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, 
emitido pelo órgão competente. Em princípio, todos os documentos dos acio-
nistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos 
signatários por Tabelião ou Notário Público, devem ser apostilados ou, caso 
o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia 
(Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, 
traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e regis-
trados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação então 
em vigor. As informações completas para a participação digital estão dispo-
níveis no Manual de Participação da AGE, disponível para consulta na sede 
da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.bemobi.
com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da CVM 
(http://www.cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET). Rio de Janeiro, 08 de fe-
vereiro de 2022. Lars Boilesen - Presidente do Conselho de Administra-
ção da BEMOBI MOBILE TECH S.A..

Indústria fecha 2021 com alta em 
nove de 15 locais pesquisados

Ruy Barreto, industrial e líder empresarial do Rio de Janeiro

1927 2022

O Estado do Rio perdeu 
neste início de feverei-

ro um de seus mais vibrantes 
empresários. Ruy Barreto, 
presidente da Associação 
Comercial do Rio de Janei-
ro (ACRJ) por três manda-
tos, entre 1978 e 1985, e seu 
grande benemérito, e tam-

bém presidente, fundador 
e membro de uma série de 
outras entidades dos setores 
agrícola, comercial e indus-
trial, faleceu na madrugada 
do último sábado (5), aos 95 
anos.

Mineiro de Muriaé, na 
Zona da Mata, mas radica-
do no Rio de Janeiro des-
de jovem, Ruy Barreto foi 
um incansável defensor 
da economia fluminense. 
Aguerrido em suas posi-
ções, mas leal nas disputas, 
teve o respeito dos adversá-
rios. Contribuiu para tanto 
o fato de nunca se negar ao 
diálogo. O espírito pioneiro 
e a certeza de que era preci-

so buscar o entendimento o 
levavam permanentemente 
a desbravar mercados.

Durante o período mili-
tar, em plena Guerra Fria, 
foi a Cuba, um movimento 
de aproximação inimagi-
nável para os empresários 
brasileiros da época. Entre 
outras empresas, foi sócio 
controlador e diretor-presi-
dente da Bhering e do Café 
Solúvel Brasília (CSB), cujas 
exportações alcançaram 
72 países, boa parte deles 
“fronteiras” às quais o grão 
brasileiro ainda não havia 
chegado.

Além da ACRJ, presidiu a 
Confederação das Associa-

ções Comerciais do Brasil 
(CACB) e a Federação das 
Câmaras de Comércio Exte-
rior e a Federação das Asso-
ciações Comerciais, Indus-
triais e Agropastoris do Rio 
de Janeiro (Faciarj). Foi ain-
da vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
do Café, bem como funda-
dor e membro dos Conse-
lhos Empresariais Brasil-
-Portugal e Brasil-Argentina 
e da Fundação Nacional do 
Câncer. Deixa a esposa, Ro-
sa Maria, os filhos Maria Ce-
cília, Raphael e Ruy Barreto 
Filho, seis netos e um legado 
de empreendedorismo e hu-
manidade.

A produção indus-
trial fechou o ano 
de 2021 com alta 

de 3,9%, segundo a Pesqui-
sa Industrial Mensal (PIM 
Regional) divulgada nesta 
quarta-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Com o 
resultado do mês de dezem-
bro, o ano passado fechou 
com crescimento em nove 
dos 15 locais analisados. 
Na passagem de novembro 
para dezembro, a produção 
industrial apresentou ex-
pansão em 10 dos 15 locais 
pesquisados.

Em 2021, os destaques 
ficaram para os resultados 
de Santa Catarina (10,3%), 

Minas Gerais (9,8%) e Pa-
raná (9%), os primeiros 
em crescimento absoluto, 
além de São Paulo (5,2%), a 
maior influência na expan-
são apresentada em 2021, 
muito devido ao tamanho 
e ao peso do parque indus-
trial paulista.

Das 18 atividades da in-
dústria paulista, 11 cresce-
ram no ano, com destaque 
para o setor de veículos, on-
de caminhões, automóveis e 
caminhão-trator para rebo-
ques tiveram os aumentos 
mais relevantes.

Segundo o IBGE, no 
estado catarinense, o setor 
de vestuário impulsionou o 
crescimento, com aumento 

na produção de camisas e 
blusas femininas de malha e 
na produção de vestido de 
malha. A metalurgia tam-
bém colaborou, com alta 
em artefatos e peças de fer-
ro fundido.

O setor metalúrgico tam-
bém contribuiu em Minas 
Gerais, segunda influência 
positiva nacional. A meta-
lurgia mineira apresentou 
aumento na produção de 
ferronióbio e na siderurgia. 
O setor extrativo também 
foi relevante para a indús-
tria mineira em 2021, com 
maior produção de miné-
rio de ferro, mas a princi-
pal influência foi o setor de 
veículos, onde caminhão-

-trator para reboques e ve-
ículos para transportes de 
mercadorias impulsionaram 
a produção da atividade.

O Paraná teve a terceira 
maior expansão no absolu-
to e foi também a terceira 
maior influência no resul-
tado anual nacional. Puxa-
do pelo setor de máquinas 
e equipamentos, a indústria 
paranaense teve aumento 
na produção de máquina 
para colheita e nos tratores 
agrícolas. Também o setor 
de veículos, com aumento 
na produção de caminhão 
trator para reboques e ca-
minhões e automóveis, con-
tribuiu para o aumento no 
estado.
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NATTCA2006 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 08.496.047/0001-08

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2019. A Diretoria
Balanço Patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

2019 2018
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 61 60
Títulos e valores mobiliários 4.063 1.487
Contas a receber 3.824 5.371
Tributos a recuperar 3.724 3.094
Impostos de renda e contribuição social a recuperar 435 310
Adiantamentos 330 296
Despesas antecipadas 43 42
Outros valores a receber  707  1.196

13.187 11.856
Ativo não circulante
Clientes 2.239 1.380
Depósitos e cauções 131 499
Imposto de renda e contribução social diferidos - 15.578
Partes relacionadas - 3.582
Investimentos 3.896 583
Propriedade para investimento 1.050.309 1.147.942

1.056.575 1.169.564
Total ativo 1.069.762 1.181.420

2019 2018
Passivo Circulante
Fornecedores 910 319
Empréstimos e financiamentos 53.699 42.896
Impostos e contribuições a recolher 828 1.159
Salários e encargos sociais 21 69
Provisão para riscos fiscais e outros passivos 
contingentes 468 199
Adiantamentos de clientes 57 278
Outros valores a pagar  -  1.752

57.469 46.672
Passivo não Circulante
Empréstimos e financiamentos 362.260 401.386
Provisão para riscos fiscais e outros passivos 
contingentes 436 478
Impostos e contribuições–parcelamentos 3.104 3.104
Impostos diferidos 271.412 326.149
Receita diferida 1.319 2.113
Partes relacionadas  12.499  13.975

651.030 747.205
Patrimônio Líquido
Capital social 301.317 265.600
Reservas de lucros  59.946  121.943

361.263 387.543
Total passivo e patrimônio líquido 1.069.762 1.181.420

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

2019 2018
Receita líquida de aluguéis e serviços 63.118 55.994
Custos de aluguéis e serviços  (8.990)  (6.480)
Lucro bruto de aluguéis e serviços 54.128 49.514
Receitas (despesas) operacionais
Receitas/despesas comerciais 516 (2.770)
Despesas tributárias (30) (6)
Variação com valor justo de propriedades para investimento (113.617) 40.662
Outras perdas operacionais  (790)  (811)
Lucro Líquido / Prejuízo antes do resultado financeiro 
e da equivalência patrimonial (59.793) 86.589
Resultado de equivalência patrimonial 7.162 6.820

7.162 6.820
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 920 4.433
Despesas financeiras  (46.599) (50.884)

(45.679) (46.451)
Resultado antes da tributação (98.310) 46.958
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos  36.313  (9.421)
Lucro líquido/ prejuízo do exercício (61.997) 37.537

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

Reservas de 
lucros

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reserva 
de reten-
ção de 
lucro

Reser-
va de 

lucros a 
realizar

Lucro 
acumu-

lado Total
Saldo em 31 de 
dezembro de 2017 203.223 3.738 69.226 16.361 - 292.548
Aumento de capital social 62.377 - - - - 62.377
Lucro do exercício - - - - 37.537 37.537
Dividendos pagos - - (576) - - (576)
Adoção IFRS9 - - - - (2.343) (2.343)
Juros sobre capital 
próprio pagos - - (2.000) - - (2.000)
Constituição de reservas - 1.760 33.434 - (35.194) -
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018 265.600 5.498 100.084 16.361 - 387.543
Aumento de capital social 35.717 35.717
Prejuízo do exercício - - - - (61.997) (61.997)
Absorção de prejuízo - - (61.997) - 61.997 -
Saldo em 31 de 
dezembro de 2019 301.317 5.498 38.087 16.361 - 361.263

Demonstração do fluxo de caixa  
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

Fluxo de caixa operacional 2019 2018
Lucro/prejuízo líquido do exercício (61.997) 37.537
Ajustes
Atualização de empréstimos e financiamentos 44.490 50.884
Rendimento de títulos e valores mobiliários (213) (608)
Ajuste de linearização (2.975) 1.555
Imposto de renda e contribuição social diferidos (36.313) 9.421
Variação no valor justo das propriedades para 
investimento 113.617 (40.662)
Equivalência patrimonial (7.162) (6.820)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.275) 97
Prejuízo ajustado 48.172 51.404
Variações no capital circulante
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber 4.888 7.050
Impostos a recuperar (755) (4.519)
Adiantamentos (34) (10)
Despesa antecipadas (1) (31)
Depósitos caução 368 70
Fornecedores 591 (960)
Impostos e contribuições (18.755) 6.211
Salários e encargos sociais (48) 18
Adiantamento de clientes (221) (93)
Receita Diferida (1) 1
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais 227 371
Impostos diferidos 15.578 -
Outros (1.263) 1.012
Fluxo de caixa gerado pelas operações 48.746 60.524
Fluxo de caixa de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de capital (3.554) (46.692)
Aquisição de títulos e valores mobiliários (2.363) 58
Operações com partes relacionadas 42.120 34.172
Dividendos recebidos 2.981 (25.686)
Investimento 868 58.179
Aquisição e construção de propriedade para investimento (15.984) (13.662)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimento 24.068 6.369
Fluxo de caixa de financiamentos
Amortização de empréstimos (72.813) (64.319)
Juros sobre capital próprio pagos - (2.000)
Dividendos pagos – (576)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de financiamento (72.813) (66.895)
Fluxo de caixa 1 (2)
Fluxo de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 60 62
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 61 60
Variação de Caixa 1 (2)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e de 2018.
Nota 1 – Contexto Operacional: A Nattca 2006 Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade que tem como objeto social, dentre outros, a gestão e administração de propriedade imobiliária, consultoria em gestão empresarial e ex-
ploração de estacionamento. A Companhia detém de 100% do Shopping Estação e Campinas. Nota 2 – Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário 
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem estimativas referentes à provisão para devedores duvidosos, imposto de renda, contribuição social e outras similares. Por 
serem estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime 
de competência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repas-
sados pelos condomínios, com base no percentual de participação da Companhia nesses empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas 
provisões para crédito de realização duvidosa. A administração da empresa considera a referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adotado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os 
valores a receber conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provisionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. 
(d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento são representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades para 
investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo mercado. 
Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos reconhecidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos valores 
de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto de renda e contribuição social. São computados em base mensal sob a sistemática do lucro 
real anual. A contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o resultado ajustado nos termos da legislação vigente. A provisão para o imposto de renda é constituída pelo montante bruto, aplicando-se a alíquota-base de 15%, mais o 
adicional de 10%. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31/12/2019, o capital social da Companhia é de R$ 301.317.040,23 (2018 R$ $ 265.599.784,24), dividido em 43.378.686 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

Rafael da Silva Bittencourt - Contador - CRC: 110239/O-4 - CPF: 055.635.647-03; José Vicente Coelho Duprat Avellar - Diretor - CPF: 081.301.687-82; Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda - Diretora - CPF: 965.075.517-91 

Três perguntas: inflação de  
janeiro, quadro atual e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Paulino Rodrigues, 
CFO do Banco 

Mercantil do Brasil, sobre 
a inflação de janeiro divul-
gada pelo IBGE, que ficou 
em 0,54% medida pelo IP-
CA. Para Paulino, é difícil 
fazer uma avaliação sobre 
as perspectivas da econo-
mia brasileira para este ano 
diante de um quadro com 
“inflação ainda alta, baixo 
crescimento e volatilidade 
eleitoral”.

Segundo o último bo-
letim Focus, divulgado no 
dia 7, o mercado financeiro 
tem uma expectativa de que 
a inflação de 2022 feche em 
5,44%.

Como você avalia a in-
flação de janeiro divulga-
da pelo IBGE?

Em linha com a expecta-
tiva do mercado, que era de 
0,55%, e abaixo dos 0,73% 
de dezembro, o que não 
deixa de ser uma boa notí-
cia. Entretanto, são 10,38% 
acumulados em 12 meses, 
o que é muito e requer cui-
dados, além de ser a taxa 
mais alta para janeiro desde 
2016. Em suma, a inflação 
continua sendo um tema de 
preocupação.

Segundo o primeiro 
boletim Focus de 2021, o 
mercado tinha a expec-
tativa de uma inflação 
de 3,34%, mas o ano ter-
minou com um IPCA de 
10,06%. Atualmente, a 

expectativa do mercado 
para o IPCA de 2022 é de 
5,44%. Quais são os prin-
cipais riscos que podem 
fazer a inflação sair de 
controle neste ano?

Os modelos econômicos 
usados nas projeções que 
são consolidadas no Focus 
não consideram os cha-
mados choques exógenos 
com antecedência, até por-
que eles não se propõem 
a isso. Esses modelos vão 
incorporando os choques 
à medida que eles se ma-
terializam, ficando sujeitos 
a variações como as que 
vimos em 2021, quando ti-
vemos impactos mais fortes 
de combustíveis, energia 
elétrica e a própria taxa de 
câmbio, todos esses fatores 
gerando efeitos em cadeia.

Para este ano, no meu en-
tendimento, os riscos prin-
cipais advêm de commodi-
ties, tanto energia quanto 
alimentos, que além de sua 
dinâmica natural podem 
ser afetadas por conflitos 
geopolíticos e clima desfa-
vorável; a velocidade da re-
composição das cadeias de 
suprimentos globais, cuja 
descontinuidade provoca-
da pela pandemia continua 
sendo um fator de pressão 
em nível global; e, no front 
interno, a volatilidade elei-
toral, que pode impactar a 
taxa de câmbio afetando os 
níveis de preço como um 
todo.

O setor público conso-
lidado fechou 2021 com 
um superávit primário de 

R$ 64,7 bilhões e um dé-
ficit nominal de R$ 383,7 
bilhões. Na nota da últi-
ma reunião do Copom, o 
Banco Central reconhe-
ceu o desempenho mais 
positivo das contas pú-
blicas, mas avaliou que a 
incerteza em relação ao 
arcabouço fiscal segue 
mantendo elevado o ris-
co de desancoragem das 
expectativas de inflação. 
A situação fiscal está sob 
controle?

De forma alguma. Se-
rá um ponto central a ser 
tratado pelo próximo go-
verno, seja quem for. Há 
um risco cada vez maior 
de que medidas eleitoreiras 
irresponsáveis sejam toma-

das, agravando ainda mais 
o quadro. Acompanho com 
preocupação as discussões 
e as ideias que andam cir-
culando em Brasília, que 
têm potencial de ampliar 
ainda mais um déficit nomi-
nal em 2022 que já estimo 
acima dos R$ 700 bilhões. 
Isso coloca o país rumo a 
uma dívida de 85% do PIB, 
o que é muito alto para um 
país de renda média como 
o Brasil. Aí vai retornar a 
conversa sobre dominância 
fiscal, que só desapareceu 
da mídia temporariamente 
porque a inflação aumen-
tou a arrecadação nominal 
de impostos gerando o su-
perávit primário referido na 
questão.

Divulgação Banco Mercantil do Brasil

Paulino Rodrigues 

MDS Brasil anuncia 
mudanças em 
posições executivas 

A MDS Brasil, uma 
das principais cor-
retoras do país no 

segmento de seguros, res-
seguros, gestão de benefí-
cios e consultoria de riscos, 
anuncia mudanças em seu 
quadro executivo. Focadas 
nos níveis de vice-presidên-
cia e diretorias, as movimen-
tações vão ao encontro das 
estratégias de crescimento 
e aprimoramento estabele-
cidas pela marca a médio e 
longo prazo.

“A MDS Brasil tem cres-
cido em escala, qualidade 
e capilaridade. Além das 
recentes aquisições, que 
seguem em um ritmo con-
sistente desde 2018, a com-
panhia tem investido em 
infraestrutura, ativos tec-
nológicos, capacitação de 
equipe técnica e parcerias 
com importantes players 
do mercado de seguros e 
corretagem”, explica Ariel 
Couto, CEO da operação 
brasileira.

“O resultado de todas es-
sas iniciativas é a clara trans-
formação da empresa em 
uma opção ainda mais com-
pleta para nossos clientes 
e, consequentemente, para 
o mercado. As mudanças 
anunciadas, por um lado, re-
conhecem a performance de 
nossos executivos e, por ou-
tro, visa a trazer mais autono-
mia e representatividade para 
as diferentes áreas”, comple-
ta o líder.

Paulo Loureiro, que era 
diretor executivo de filiais, 
assume o cargo de vice-pre-
sidente de Saúde e Benefícios 
com a missão de implemen-
tar uma atuação comercial 
ainda mais diversificada e re-
gionalizada, seja por equipe 

própria ou por meio de par-
cerias estratégicas.

Patrícia Martins, que era 
superintendente de Par-
cerias, assume o cargo de 
diretora do canal. Conhe-
cido como MDS Partners, 
o programa da MDS conta 
com mais de 100 parceiros 
de negócios em diversas 
regiões do Brasil e oferece 
condições e vantagens di-
ferenciadas em relação aos 
demais programas similares 
do mercado. Na direção da 
área, Patrícia menciona a 
importância da parceria e 
de todo o acompanhamen-
to dos contratos com as 
grandes corporações.

Já Marcelo Ferreira, que 
respondia pela superinten-
dência de Relacionamento, 
assumiu o cargo de Diretor 
na área. “2021 foi um ano 
de muito trabalho, transfor-
mação e preparação para 
o time de Relacionamento. 
No intervalo de 12 meses, 
a nossa carteira de clientes 
para atendimento diário 
cresceu 80% e, consequen-
temente, o time também 
dobrou de tamanho”, expli-
ca o profissional.

Por fim, Willians Cruz, 
que era superintendente de 
Sinistros, torna-se diretor da 
área devido ao desempenho 
exemplar da equipe no últi-
mo ciclo. “Em 2021, vários 
dos nossos principais clientes 
experienciaram sinistros re-
levantes, complexos e desa-
fiadores, entretanto, embora, 
grande parte destes sinistros 
ainda esteja em regulação, 
fechamos o ano com um au-
mento de mais de 25% nos 
valores indenizados, se com-
prados a 2020”, enfatiza o 
diretor.
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NATTCA2006 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 08.496.047/0001-08

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2020. A Diretoria
Balanço Patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

2020 2019
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2 61
Títulos e valores mobiliários 4.975 4.063
Contas a receber 18.805 3.824
Tributos a recuperar 932 3.724
Impostos de renda e contribuição social a recuperar 468 435
Adiantamentos 446 330
Despesas antecipadas 42 43
Outros valores a receber 511 707

26.181 13.187
Ativo Não Circulante
Clientes 150 2.239
Depósitos e cauções 92 131
Imposto de renda e contribuição social diferidos 37.626 -
Investimentos 5.119 3.896
Propriedade para investimento 1.008.232 1.050.309

1.051.219 1.056.575
Total do ativo 1.077.400 1.069.762

2020 2019
Passivo Circulante
Fornecedores 837 910
Empréstimos e financiamentos 57.104 53.699
Impostos e contribuições a recolher 526 828
Salários e encargos sociais 11 21
Provisão para riscos fiscais e outros passivos contingentes 524 468
Adiantamentos de clientes 386 57
Receita diferida 675 -

60.063 57.469
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 325.071 362.260
Provisão para riscos fiscais e outros passivos contingentes 412 436
Impostos e contribuições - parcelamentos 312 3.104
Impostos diferidos 280.023 271.412
Receita diferida 883 1.319
Partes relacionadas 941 12.499

607.642 651.030
Patrimônio Líquido
Capital social 381.978 301.317
Reservas de lucros 27.717 59.946

409.695 361.263
Total do passivo e patrimônio líquido 1.077.400 1.069.762

Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro
Em reais mil 2020 2019

Receita líquida de aluguéis e serviços 43.415 63.118
Custos de aluguéis e serviços (10.306) (8.990)
Lucro bruto de aluguéis e serviços 33.109 54.128
Receitas (despesas) operacionais
Receitas/despesas comerciais (4.888) 2.112
Despesas administrativas (16) (1.596)
Despesas tributárias (15) (30)
Variação com valor justo de propriedades para investimento (50.086) (113.617)
Outras perdas operacionais (99) (790)

(55.104) (113.921)
Prejuízo antes do resultado financeiro e da 
 equivalência patrimonial (21.995) (59.793)
Resultado de equivalência patrimonial 5.402 7.162

5.402 7.162
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 1.815 920
Despesas financeiras (46.345) (46.599)

(44.530) (45.679)
Resultado antes da tributação (61.123) (98.310)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes - -
Diferidos 21.303 36.313
Prejuízo do exercício (39.820) (61.997)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

Reservas  
de lucros

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 
reten-
ção de 
lucro

Reser-
va de 
lucros 
a reali-

zar

Lucro 
acumu-

lado Total
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018 265.600 5.498 100.084 16.361 - 387.543
Aumento de capital social 35.717 - - - - 35.717
Prejuízo do exercício - - - - (61.997) (61.997)
Absorção de prejuízo - - (61.997) - 61.997 -
Saldo em 31 de 
dezembro de 2019 301.317 5.498 38.087 16.361 - 361.263
Aumento de capital social 80.661 - - - - 80.661
Prejuízo do exercício - - - - (39.820) (39.820)
Ajuste de exercícios 
anteriores - - 9.792 - 9.792
Dividendos pagos - - (2.201) - - (2.201)
Absorção de prejuízo - - (39.820) - 39.820 -
Saldo em 31 de 
dezembro de 2020 381.978 5.498 5.858 16.361 - 409.695

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e de 2019.
Nota 1 – Contexto Operacional: A Nattca2006 Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade que tem como objeto social, dentre outros, a gestão e administração de propriedade imobiliária, consultoria em gestão empresarial e ex-
ploração de estacionamento. A Companhia detém de 100% do Shopping Estação e Campinas. Nota 2 – Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário 
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem estimativas referentes à provisão para devedores duvidosos, imposto de renda, contribuição social e outras similares. Por 
serem estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime 
de competência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repas-
sados pelos condomínios, com base no percentual de participação da Companhia nesses empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas 
provisões para crédito de realização duvidosa. A administração da empresa considera a referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adotado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os 
valores a receber conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provisionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a 
vencer. (d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento são representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As proprieda-
des para investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo 
mercado. Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos reconhecidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos 
valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto de renda e contribuição social. São computados em base mensal sob a sistemática 
do lucro real anual. A contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o resultado ajustado nos termos da legislação vigente.  A provisão para o imposto de renda é constituída pelo montante bruto, aplicando-se a alíquota-base de 
15%, mais o adicional de 10%. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31/12/2020, o capital social da Companhia é de R$ 381.977.564,23 (2019 R$ $ 301.317.040,23), dividido em 49.181.601 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

Diretor: Eduardo Langoni - CPF: 023.403.067-44; Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda - Diretora - CPF: 965.075.517-91 Contador: Rafael da Silva Bittencourt - CRC:110239/O-4.

Demonstração do fluxo de caixa  
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

2020 2019
Fluxo de caixa operacional
Prejuízo do exercício (39.820) (61.997)
Ajustes
Atualização de empréstimos e financiamentos 46.345 44.490
Rendimento de títulos e valores mobiliários (168) (213)
Ajuste de linearização (11.066) (2.975)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (21.303) (36.313)
Variação no valor justo das propriedades para 
investimento 50.086 113.617
Equivalência patrimonial (5.402) (7.162)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 4.525 (1.275)
Prejuízo ajustado 23.197 48.172
Variações no capital circulante
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (6.855) 4.888
Impostos a recuperar 2.759 (755)
Adiantamentos (116) (34)
Despesa antecipadas 1 (1)
Depósitos caução 39 368
Fornecedores (73) 591
Impostos e contribuições (4.580) (331)
Salários e encargos sociais (10) (48)
Adiantamento de clientes 329 (221)
Receita Diferida 743 (1)
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais 32 227
Impostos Diferidos (7.712) (2.846)
Outros 196 (1.263)
Fluxo de caixa gerado pelas operações 7.950 48.746
Fluxo de caixa de investimentos
Aquisição de títulos e valores mobiliários (744) (2.363)
Operações com partes relacionadas 80.281 39.434
Dividendos recebidos 2.794 2.981
Aquisição e construção de propriedade para investimento (8.009) (15.984)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de 
investimento 74.322 24.068
Fluxo de caixa de financiamentos
Amortização de empréstimos (80.129) (72.813)
Dividendos pagos (2.201) -
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de 
financiamento (82.330) (72.813)
Fluxo de caixa (59) 1
Fluxo de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 61 60
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2 61
Variação de Caixa (59) 1

Inter mantém recomendação de 
compra da ação do Bradesco
Lucro do segundo maior banco privado cresceu 34,7% em 2021

O Banco Inter divul-
gou nesta quarta-
feira relatório so-

bre os resultados do quarto 
trimestre do Bradesco apre-
sentados terça-feira (8). 
“O Bradesco reportou um 
resultado levemente abai-
xo das nossas expectativas 
com lucro líquido de R$ 6,6 
bilhões (-2,3% t/t e -1,9% 
R/E) e ROE de 17,5% (-0,9 
p.p. t/t e -0,5 p.p. R/E)”, 
destacou o relatório.

O Inter mantém reco-
mendação de compra em 
BBDC4, com preço-alvo 
FY22 de R$ 28,00. “Acre-
ditamos que o banco deve 
apresentar um ano de recu-
peração nos resultados com 
seguros, mas com manuten-
ção do desempenho bancá-
rio, o que deve manter seu 
atual nível de lucratividade 
e ROAE em torno de 18%. 
Contudo, ainda observamos 
uma oportunidade de melho-
ra nos indicadores de eficiên-
cia operacional, que compa-
rado aos pares é um pouco 
mais elevado”, prevê.

Segundo o Inter, o bom 
resultado no top-line vin-
do do bom desempenho 

da margem financeira e do 
resultado com seguros, foi 
compensado por (i) maior 
custo com PDD, que acom-
panhou o crescimento da 
carteira de crédito e (ii) maio-
res despesas operacionais, 
que foram pressionadas pelo 
acordo coletivo realizado em 
setembro, maior participação 
nos resultados e por gastos 
não recorrentes deixando o 
bottom-line mais fraco. 

O índice de eficiência 
da companhia registrou 
46,0%, deteriorando 0,6 
p.p. t/t e ainda vemos 
oportunidade de melho-
ra. Com o novo guidance 
para 2022 divulgado, en-
tendemos que haverá uma 
maior pressão no custo 
com PDD e o Bradesco 
mantém um pouco do seu 
conservadorismo, o que 
deve implicar em um re-
sultado para 2022 em linha 
ou abaixo das nossas ex-
pectativas de cerca de R$ 
28,7 bilhões para o ano.

Ano de recuperação
O relatório destaca que o 

ano de 2021 para o Bradesco 
foi de recuperação nos lu-
cros, que registraram R$ 26,2 

bilhões, atingindo recorde da 
companhia com crescimento 
de 34,7% praticamente em 
linha com nossa estimativa 
(-0,5% R/E), vindo de um 
bom desempenho na mar-
gem financeira, recuperação 
do resultado com seguros e 
receitas com serviços, além 
de menores despesas com 
PDD no exercício. “Outro 
destaque, mas que corres-
pondeu com um ano de forte 
crescimento no mercado, foi 
o crescimento da carteira de 
crédito expandida de 18,3%, 
superando o teto do guidan-
ce da companhia e em linha 
com nossas expectativas, re-
fletindo o forte crescimen-
to das operações de cartão 
de crédito, crédito pessoal e 
consignado, financiamento 
imobiliário, rural e outros, 
avançando dois dígitos”.

Carteira de crédito
Para o Inter, a carteira de 

crédito do Bradesco apre-
sentou um sólido avanço de 
5,1% t/t e 18,3% a/a, regis-
trando R$ 812,7 bi, e supe-
rando o teto do guidance pa-
ra 2021, com destaques para 
as operações com pessoas 
físicas (+5,7% t/t e 23,2% 

a/a) e das linhas de crédi-
to consignado (+1,9% t/t e 
20,7% a/a), cartão de crédito 
(+15,8% t/t e 30,5% a/a) e 
crédito pessoal (+2,8% t/t e 
+11,7% a/a), além do crédi-
to rural com crescimento de 
8% t/t e 25% a/a. 

O segmento PJ cresceu 
4,7% t/t e 15,3% a/a, com 
destaques para capital de 
giro, conta garantida, cdc/
leasing e avais e fianças. 
Destacamos que do total 
do crédito originado pelo 
Bradesco em 2021, 30% das 
operações (R$ 88 bilhões, 
sendo 59% para PF e 41% 
para PJ) foram por meio 
de canais digitais. O índice 
de inadimplência acima de 
90 dias continua evoluin-
do, mas em um processo 
de normalização, e ainda 
registra níveis abaixo do 
período pré-pandemia com 
taxa de 2,8% (+0,2 p.p. t/t e 
-0,5 p.p. a/a) com todos os 
segmentos apontando evo-
lução. Com isso, o índice de 
cobertura do banco reduziu 
de 296,9% no 3T21 para 
260,9% no 4T21, ainda em 
nível elevado se comparado 
ao período pré-pandemia.

Fundo com base no índice Bloomberg Galaxy DeFi Index

A B3 iniciou esta se-
mana a negociação 
do ETF QDFI. 

As cotas do fundo podem 
ser negociadas pelo ticker 
QDFI11. Gerido pela QR 
Capital, gestora especializa-
da em criptoativos, o fundo 
tem como referência o índi-
ce Bloomberg Galaxy De-

Fi Index, acompanhando a 
performance do mercado 
de DeFi.

A sigla em inglês se refe-
re ao segmento de Finanças 
Descentralizadas, que englo-
ba uma série de ativos e ser-
viços financeiros que funcio-
nam através de blockchain, 
não passando por intermedi-

ários como bancos e institui-
ções financeiras.

O Exchange Traded 
Fund (ETF) é um produto 
que tem sua performance 
referenciada a um índice, 
acompanhando assim o de-
sempenho de diversas em-
presas através de um único 
produto. O produto é ne-

gociado de forma similar 
ao investimento em ações. 
Os investidores devem ad-
quirir os produtos que mais 
se alinham a sua estratégia e 
perfil, levando em conside-
ração que o ETF possibilita 
uma maior diversificação 
através de uma única ope-
ração.

Debêntures puxam 
captações em janeiro, 
com R$ 7 bilhões

As ofertas de de-
bêntures de com-
panhias brasileiras 

movimentaram R$ 7 bi-
lhões em janeiro, segundo 
o Boletim de Mercado de 
Capitais da Associação Bra-
sileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima). O valor 
representa um aumento de 
75,9% no comparativo com 
o mesmo período de 2021.

Apesar do crescimento 
no segmento de debêntu-
res, o mercado de capitais 
brasileiro registrou um vo-
lume de ofertas 26,7% me-
nor em relação a janeiro do 
último ano: foram R$ 15,9 
bilhões no primeiro mês de 
2022, comparado a R$ 21,6 
bilhões do ano anterior.

Apesar da queda no volu-
me total de captações, estão 
em análise ou em andamen-
to operações que podem 
somar R$ 29 bilhões. “Tam-
bém voltamos a ter emis-
são de IPO no mercado de 
ações, o que não acontecia 
desde setembro de 2021”, 
ressalta José Eduardo La-
loni, vice-presidente da An-
bima. “É um indicativo de 
retomada – ainda que tími-
da – das operações de renda 
variável”, complementa.

As operações de renda 
fixa representam 91,5% 
(R$ 14,5 bilhões) do volu-
me total de captações em 
janeiro – ou seja, as ofertas 
de debêntures correspon-
dem a quase metade desse 
montante. Em oposição ao 
ano anterior, os recursos le-
vantados pelas debêntures 
foram predominantemente 
destinados para capital de 
giro. Operações com es-
sa finalidade saltaram de 
30,3% para 64%, enquanto 

operações voltadas para o 
refinanciamento de passi-
vos caíram de 56,1% para 
9,9%. “As operações de re-
financiamento de passivos 
foram muito utilizadas pelas 
companhias antes do início 
do ciclo de alta dos juros, 
em março do ano passado. 
O aumento das operações 
de capital de giro indica que 
as empresas brasileiras es-
tão mais sadias, com menos 
dívidas e mais inclinadas a 
investir no crescimento de 
seus negócios”, observa La-
loni.

Outro destaque é o au-
mento das captações em 
ofertas de produtos intro-
duzidos recentemente no 
mercado de capitais bra-
sileiro. No último mês, as 
ofertas de FIAGROs (Fun-
dos de Investimento nas 
Cadeias Produtivas Agroin-
dustriais) movimentaram 
R$ 675 milhões, mais da 
metade do volume capta-
do por esse produto entre 
agosto e dezembro de 2021. 
A rápida aceitação das no-
tas comerciais, que come-
çaram a ser negociadas em 
novembro, também chama 
a atenção: as ofertas desse 
produto levantaram R$ 445 
milhões em janeiro, graças à 
facilidade de sua emissão.

As operações de renda va-
riável representaram apenas 
2,6% (R$ 411,4 milhões) do 
volume total de captações 
em janeiro, resumindo-se a 
duas operações. A maior de-
las foram os BDRs do IPO 
(oferta inicial de ações) da 
Nu Holding, que movimen-
tou R$ 405,6 milhões desse 
montante. Nas operações de 
mercado externo, foram cap-
tados US$ 1,5 bilhão somen-
te em ofertas de renda fixa.
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