Monitor

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Ano CVII l Número 29.055
ISSN 1980-9123

Mercantil
MARIA PRESTES,
MULHER GUERREIRA
Exemplo de luta e de compromisso
com o país e o seu povo.
Por Paulo Alonso, página 2

Economia da
Europa supera
em 2022 nível
pré-pandemia
A economia da União Europeia
(UE) deve voltar aos trilhos em
2022, após uma desaceleração no
inverno devido à disseminação da
variante ômicron, disse o comissário europeu de Economia, Paolo Gentiloni, nesta quinta-feira, ao
apresentar as previsões econômicas de inverno de 2022 da Comissão Europeia.
“A UE como um todo atingiu
seu nível de PIB pré-pandemia
no terceiro trimestre de 2021, e
todos os Estados-membros devem superar esse marco até o final de 2022”, diz um comunicado
de imprensa. A economia da UE
cresceu 5,3% em 2021. De acordo com as previsões econômicas,
deve crescer 4% este ano e 2,8%
em 2023.
A ômicron, as restrições de
oferta e os altos preços de energia
afetaram o setor manufatureiro,
elevando a inflação. Isso levou a
economia da UE a crescer apenas 0,4% no último trimestre de
2021, em comparação com 2,2%
no trimestre anterior. Embora a
desaceleração fosse esperada, ela
foi mais forte do que o projetado.
Fatores que pressionam a economia, como escassez de mão de
obra e gargalos de oferta, devem
diminuir no segundo semestre de
2022. Os preços da energia, no
entanto, devem permanecer elevados por um período mais longo,
segundo Gentiloni.
No entanto, os fundamentos
permanecem sólidos, disse o comissário, e a economia da UE recuperará força. A atual onda de
infecções deve passar e a pressão
inflacionária deve moderar. Os
mercados de trabalho melhoraram, a poupança das famílias é alta
e as condições de financiamento
ainda são favoráveis.
Além disso, a implantação total
do Mecanismo de Recuperação e
Resiliência (RRF), instrumento de
investimento implementado pela
Comissão Europeia para facilitar
a recuperação econômica pós-pandemia do bloco, deve sustentar uma “fase expansionista prolongada e robusta”.
A inflação acelerou nos últimos
meses, impulsionada pelo preço da energia e pelos gargalos de
oferta. “Depois de atingir uma taxa recorde de 4,6% no quarto trimestre, a inflação na zona do euro
deverá atingir um pico de 4,8% no
1º trimestre de 2022 e permanecer
acima de 3% até o 3º trimestre do
ano”, diz o comunicado. A inflação deve então cair para 2,1% nos
últimos três meses do ano.
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ALERJ DISCUTE O FIM
DA PROVA DE VIDA

Livro faz uma abordagem do câncer
que traz esperança para crianças e seus
familiares. Por Bayard Boiteux, página 3

Deputada defende que governo use
cruzamento de dados. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Combustíveis: ICMS cresceu R$ 29
bi, acionistas levaram R$ 68 bi
Valor pago em dividendos pela Petrobras é 2 vezes maior

O

presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), defendeu
que os tributos dos combustíveis
sejam reduzidos por meio do PLP
11/20, no lugar da votação de
uma nova proposta de emenda à
Constituição (PEC) sobre o tema.
O PLP 11/20, já aprovado pela
Câmara, atualmente está em tramitação no Senado.
O principal objetivo, segundo
Lira, é tirar a pressão dos combustíveis sobre a inflação. “Se
tivéssemos findado a discussão
do ICMS, a pressão já teria diminuído”, comentou. Lira obser-

vou que, em 2021, os estados e
o Distrito Federal tiveram receita
de R$ 109,5 bilhões com esse tributo, valor 36% maior do que os
R$ 80,4 bilhões arrecadados no
ano anterior.
O aumento da arrecadação de
ICMS em 2021, de R$ 29,1 bilhões, é muito inferior ao que
ganharam os acionistas da Petrobras no ano passado. Os investidores estrangeiros, que controlam 43,06% do capital da estatal,
ficaram com uma fatia de R$
40,7 bilhões. Os altos lucros propiciados pela política de preços
– que segue a cotação das Bolsas

mundiais – também beneficiou
os cofres da União: foram R$
27,1 bilhões.
O texto do PLP 11/20 estabelece valor fixo para cobrança de
ICMS sobre combustíveis, tornando o tributo invariável frente a variações do petróleo ou de
mudanças de câmbio. “O Senado
pode, inclusive, mexer na alíquota
do ICMS, que nós não tratamos,
mas também cabe a discussão dos
impostos federais”, espera. “Se
pudermos juntar esta discussão no
PLP seria mais rápido. Poderia ser
resolvido de maneira mais pragmática.”

Aprosoja

IBGE prevê safra de cereais 7,4% maior

A

produção de cereais, leguminosas e oleaginosas
estimada para 2022 deve
totalizar o recorde de 271,9 milhões de toneladas, 7,4% acima
(18,7 milhões de toneladas) da
obtida em 2021 (253,2 milhões
de toneladas). O Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola
divulgado nesta quinta-feira pelo
IBGE indica que a área a ser colhida é de 71,2 milhões de hectares, 3,8% (2,6 milhões de hectares)
maior que a de 2021 e 0,3% (217,2
mil hectares) maior do que o previsto em dezembro.
O arroz, o milho e a soja, os três
principais produtos deste grupo,
somados, representam 93% da estimativa da produção e respondem

por 87,8% da área a ser colhida.
Frente a 2021, houve acréscimos
de 5,8% na área do milho (6,9%
na primeira safra e 5,4% na segunda), de 7,2% na do algodão herbáceo e de 3,6% na da soja. Houve
declínio de 0,9% na área do arroz
e de 1,7% na do trigo.
Espera-se que a produção de
soja totalize 131,8 milhões de toneladas, com redução de 4,7% em
relação ao terceiro prognóstico,
divulgado em janeiro, e de 2,3%
na comparação com a produção
do ano anterior.
A produção de milho foi estimada em 109,9 milhões de toneladas, com crescimento de 0,9%
frente ao mês anterior e 25,2% em
relação a 2021. Já a estimativa de

produção do arroz foi de 11 milhões de toneladas, queda de 4,9%
frente ao produzido no ano passado.
A Região Nordeste foi a única a
ter aumento (1,1%) em sua estimativa frente a dezembro. Ela deve
produzir 24,4 milhões de toneladas (9% do total do país). O maior
declínio foi no Sul (menos 5,7%),
que deve somar 80,2 milhões de
toneladas (29,5% do total).
Já para a segunda safra é esperado aumento de 47% na colheita,
podendo chegar a 86 milhões de
toneladas. A maior produção e o
real desvalorizado frente as principais moedas devem favorecer a
exportação de cerca de 35 milhões
de toneladas de milho.

Inflação
nos EUA
cresce 7,5% e
pressiona Fed
A inflação nos Estados Unidos
está muito acima da meta de 2%
do Federal Reserve (Fed), o Banco Central do país. Em janeiro,
a inflação ficou em 0,6% e acumula alta de 7,5% em 12 meses,
conforme dados divulgados nesta
quinta-feira. O mercado acredita que com isso deve haver um
questionamento sobre a política
monetária do país – hoje considerada expansionista – para outra de
juros maiores.
“A inflação nos EUA ainda está
crescendo e acima das expectativas”, diz Andrey Nousi, CFA e
fundador da Nousi Finance. “Juros maiores é ruim para os mercados mais arriscados, dado que sua
sensibilidade com juros é maior.
Ademais, isso aumenta a probabilidade de 2 aumentos de juros já
em março (embora o mercado espere somente 1) e aumenta a probabilidade de aumentos de juros
a cada encontro até dezembro”,
explica Nousi.
“O Consumer Price Index
(CPI) cresceu 0.6% em janeiro,
o que anualizado gera uma inflação de 7.5%, o que é maior
do que a média do consenso
dos economistas americanos
levantado pela Reuters (0,5%
no mês e 7.3% no ano)”, compara o economista Felipe Veloso, fundador da Cripto Mestre.
“Isso mostra que, ao contrário
do que era esperado, a inflação não diminuiu e tende a impactar fortemente na decisão
do Fed no mês que vem sobre
quanto deve aumentar a taxa
de juros americana”, explica.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2101
R$ 5,1430
R$ 5,9750
R$ 0,8300
R$ 307,29

ÍNDICES
IGP-M

0,87% (dezembro)
0,02% (novembro)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
10,75%
0,63% a.m.
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Maria Prestes, mulher guerreira e inspiradora
Por Paulo Alonso

A

luta pelo socialismo perdeu, no último dia 4, Maria
Prestes, aos 92 anos, uma
de suas guerreiras, mas seu
exemplo e legado continuam a encher de esperança
os que seguem levantando
sua bandeira e inspiram as
novas gerações que seguirão seu caminho. Partiu,
assim, uma brasileira que
durante décadas defendeu e
levantou bandeiras por uma
causa na qual sempre acreditou, desde a adolescência.
Maria, que também foi
Maria do Carmo ou Altamira ou todos os nomes que
precisasse usar para seguir
lutando por liberdade, democracia e justiça social, foi
uma comunista orgulhosa
de sua luta, viúva de Luiz
Carlos Prestes, o lendário
Cavaleiro da Esperança,
com que viveu por quase 40
anos, mãe se sete filhos, 25
netos e 23 bisnetos.
Maria viverá para sempre na memória e na luta
dos que batalham por um
mundo de paz e justiça. Na
realidade, pela coragem, pela firmeza, pela dignidade e
honradez e pelo talento como escritora e amor ao Brasil, mulheres como Maria
Prestes não morrem. A sua
partida deixa um exemplo
de luta e de compromisso
das mulheres com o país e
o seu povo.
Altamira Rodrigues Sobral, conhecida como Maria Prestes, nasceu no dia
2 de fevereiro de 1930, dia
de Iemanjá, como gostava de frisar, na cidade do
Recife, e era filha de João
Rodrigues Sobral e Mariana Ribas Pontes Rodrigues

Sobral, ambos militantes do
Partido Comunista Brasileiro. Ela muito cedo, aos 13
anos, se engajou na militância comunista, seguindo os
passos do pai.
Viveu grande parte da
sua vida na clandestinidade
ou no exílio. Como militante do partido, foi designada,
em 1952, aos 20 anos, para
trabalhar na segurança de
Luís Carlos Prestes. Pouco
tempo depois, começaram
o relacionamento, que duraria até a morte do líder
histórico do PCB, em 7 de
março de 1990. Dessa relação, nasceram sete filhos:
Antônio João, Ermelinda,
Luís Carlos, Mariana, Rosa,
Yuri e Zóia, além de Prestes ter assumido a paternidade dos dois filhos mais
velhos de Maria, Pedro e
Paulo.
Desde a década de 1980,
após retornar do exílio
da então União Soviética,
Prestes era filiado do PDT
de Leonel Brizola. Após
o falecimento do marido,
Maria seguiu sua militância,
considerada como “amiga
estimada do PCdoB”. Além
de militante, Maria escrevia.
E suas obras de maior destaque são Meu Companheiro e
O Sabor Clandestino de Maria
Prestes. O último é um conjunto de crônicas sobre a
década de 1970, época em
que ela e o marido viveram
exilados em Moscou.
Sob canto do hino A Internacional, o corpo de Maria
Prestes, mulher guerreira,
camarada e sensível, foi velado no salão nobre do Palácio Tiradentes, antiga sede
da Assembleia Legislativa,
no mesmo local onde seu
companheiro, o ex-senador
e líder comunista Luís Car-

los Prestes, foi velado, em
1990.
Ainda na Alerj, Luiz Carlos Prestes Filho agradeceu
a homenagem, dizendo: “O
Brasil perde uma mulher
que a vida inteira lutou pela
democracia e pelo socialismo. Portanto, é muito simbólico que o presidente da
Assembleia tenha tomado
uma atitude tão correta de
realizar o velório da minha
mãe no mesmo local onde
meu pai foi velado. Esse ato
tem um significado, uma
mensagem muito grande
para o Brasil e todos aqueles que continuam a luta
pela igualdade, pela fraternidade, pela liberdade”.
Prestes e Maria vão sempre seguir como exemplo
de luta, de firmeza de caráter e de esperança de um
mundo melhor. Maria foi
uma pessoa que nasceu numa família simples, que veio
do campo, que sempre tentou cultivar a simplicidade e
respeito aos mais humildes,
oprimidos, em defesa dos
mais vulneráveis.
Por conta do movimento
revolucionário, Prestes foi
preso, exilado e viveu com
a mulher na clandestinidade
durante quase dez anos. O
político ganhou o apelido
de Cavaleiro da Esperança
por liderar a marcha conhecida como Coluna Prestes,
que percorreu o Brasil, entre 1925 e 1927, defendendo a derrubada do governo
de Artur Bernardes durante
a Velha República. Os militantes exigiam que se estabelecesse o voto secreto, a
obrigatoriedade do ensino
primário e a moralização da
política.
Luís Carlos Prestes foi
uma das personalidades

políticas mais influentes
no país durante o século
20. Perseguido e preso durante a ditadura do Estado
Novo, Prestes perdeu sua
companheira Olga Benário,
morta na Alemanha Nazista, em uma câmara de gás,
no campo de concentração
de Ravensbruck, após ser
entregue àquele regime pelo governo do presidente
Vargas. Foi secretário-geral
do PCB, de 1943 a 1980,
defendendo a revolução comunista até o final da vida.
Nos seus últimos anos, assistiu ao processo de abertura econômica iniciado
por Mikhail Gorbatchov, na
União Soviética, em 1986, e
que, cinco anos mais tarde,
resultaria na sua dissolução,
e, também, a queda do Muro de Berlim, em 1989.
Com o fim do Estado
Novo, Prestes foi anistiado,
elegendo-se deputado federal pelo Distrito Federal,
Rio Grande do Sul e Pernambuco, mas renunciou a
esses mandatos para assumir a vaga de senador pelo
Rio de Janeiro, de 1946 a
1948. Em 1950, conheceu
sua segunda companheira,
a pernambucana Altamira,
conhecida como Maria.
Após o golpe militar de
1964, teve seus direitos de
cidadão novamente revogados por dez anos. Exilou-se
na então União Soviética no
final, regressando ao Brasil
devido à anistia, em 1979.
Eu tive o privilégio de
com ele estar em duas ocasiões. Lembro-me, perfeitamente, que estudante de
jornalismo, em 1981, Prestes esteve na Facha (Faculdades Hélio Alonso) e fez
uma palestra histórica para
alunos e professores, con-

tando, com simplicidade,
sua trajetória de vida e suas
lutas, em um auditório entupido. Os gestos, a fala, o
olhar de Prestes e a forma
com que se comunicava me
impressionou vivamente.
Jamais me esqueci daquele
momento mágico em que
pude estar com ele, apertar
suas mãos e ouvir de viva
voz depoimentos tão contundentes sobre política.
Anos mais tarde, e já diretor da Faculdade da Cidade,
recebi Luiz Carlos Prestes,
no Teatro da Cidade, para
uma palestra, quando abordou a Coluna Prestes e sua
crença no comunismo, dentre outros aspectos de sua
vida política. Plateia lotada.
Foi nessa mesma Instituição que tive a oportunidade
de conviver com o professor Luiz Carlos Prestes Filho, formado em direção de
filmes documentários para
televisão e cinema pelo Instituto Estatal de Cinema da
União Soviética, Especialista em Economia da Cultura
e Desenvolvimento Econômico Local, e, como o pai,
extremamente elegante no
trato. Guardo postais enviados por ele de Moscou,
cidade que visitei em duas
ocasiões, assim como livros
autografados.
Maria e Prestes tinham
orgulho da família que
constituíram e acreditavam
na política como ferramenta capaz de transformações
imprescindíveis. Viveram
pela causa da liberdade, da
justiça social, da igualdade
entre as pessoas. Sua experiência de vida está relatada
no livro Meu Companheiro –
40 anos ao lado de Luiz Carlos
Prestes.
Em 2010, Maria teve de-

cisiva atuação na repatriação de documentos de Luiz
Carlos Prestes, depositados
no Arquivo da Federação
Russa (ex-arquivo do Partido Comunista da União
Soviética). São importantes registros históricos que
agora estão guardados no
Arquivo Nacional do Brasil,
instituição para qual foram
transferidos por sua expressa vontade: “Prestes foi um
homem público e os documentos sobre sua vida e luta devem pertencer ao povo
brasileiro. Todos têm que
ter acesso a todos os documentos sobre Prestes”.
No ano seguinte, o Conselho Estadual dos Direitos
da Mulher lançou um filme,
com roteiro e direção da
cineasta Eunice Gutman,
sobre a sua vida para comemorar o Dia Internacional
da Mulher, 8 de março. O
Senado Federal, em 2012,
reconheceu Maria do Carmo Ribeiro, a militante política Maria Prestes, como
“Cidadã Nacional”, condecorando-a com o Prêmio
Bertha Lutz, por sua contribuição para com a luta pela
democracia e pelo socialismo no Brasil.
Maria viveu uma vida
difícil, marcada por perseguições, clandestinidade
e exílio, mas nem por isso
foi incapaz de endurecer o
seu discurso ou turvar o seu
humor. A matriarca preservou, até o fim, a mesma generosidade com que, na gélida Moscou dos anos 1970,
abria as portas de casa aos
exilados atraídos pelo aroma brasileiríssimo de uma
saborosa feijoada.

ressaltar que o processo de
construção do saber não
ocorre apenas pelas vias
da racionalidade pura, ou
somente pelos palpáveis
cinco sentidos humanos,
como defendia Hume,
desprovidos de um conhecimento que antecede
o corpo físico. Já discorri
reiteradas vezes sobre o
assunto: não somos uma
peremptória caixa de detritos biológicos, composta

de carne, músculos e ossos,
pois nossa essência é espiritual.
Lição que o Santo Evangelho de Jesus, segundo
João, 6:63, nos provoca ao
raciocínio: “O Espírito é o
que vivifica; a carne para
nada serve; as palavras que
Eu vos tenho dito são Espírito e Vida”.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

Natureza cética e essência espiritual
Por Paiva Netto

S

obre a vivência do
nobre
sentimento
universal – o Amor
Fraterno – traduzido por
meio de inúmeros gestos,
atitudes, expressões, no
mesmo diapasão bíblico,
manifesta-se o filósofo escocês David Hume (1711–
1776). No seu Tratado
sobre a natureza humana,
referindo-se ao “intercâm-

bio de sentimentos”, capazes de estabelecer “padrões gerais inalteráveis”
de costumes e caracteres
em sociedade, declarou:
“Mediante esses princípios,
podemos, com facilidade, explicar o mérito que
comumente se atribui à
generosidade, ao respeito
humano, à compaixão, à
gratidão, à amizade, à fidelidade, à dedicação, ao
desprendimento, à prodi-
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galidade, e a todas as outras
qualidades que formam o
caráter bom e benevolente. Uma propensão a sentimentos afetuosos torna
um homem agradável e útil
em todos os aspectos da vida; e imprime uma direção
apropriada a todas as suas
outras qualidades, as quais,
de outro modo, podem se
tornar prejudiciais à sociedade. (...)”.
E concluiu o pensador:

“É digno de ser notado que
nada comove mais a humanidade do que um exemplo
de extraordinária sensibilidade no amor ou na amizade, em que uma pessoa
presta atenção às menores
preocupações de seu amigo
e está disposta a sacrificar
por ele seus mais importantes interesses”.
Bela assertiva do empirista britânico. Devemos
aproveitar o ensejo para

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

José de Paiva Netto é jornalista,
radialista e escritor.

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br
twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br
publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br
Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.

Conjuntura 3

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Brasil não tem avanços significativos
em reformas política e eleitoral
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Solidariedade

A

escritora infantojuvenil Isa Colli acaba de lançar mais
um livro: Tulipa Glória e sua amiga vitória. O livro, feito
em parceria com o Instituto Ronald Mc Donald, faz uma
abordagem do câncer, que traz esperança para crianças e
seus familiares.

Inovando no turismo
O guia de turismo Filipe Cortês, que dirige a Rio Offthepath Tours, vem inovando, com a oferta do produto
Ilha de Guaratiba, um verdadeiro paraíso natural e gastronômico, na Zona Oeste do Rio. É um passeio desconhecido que tem atraído turistas internacionais.

Menu low carb
Fratelli Restaurantes acaba de lançar, sob a supervisão
da nutricionista Carla Simonelli, um menu low carb. Entre
os pratos, que variam de R$ 55 a R$ 120, está uma deliciosa lasanha de berinjela. Tem até pana cotta sem açúcar.

Prejuízo
Dos 24 jogos disputados até agora no Campeonato Carioca, apenas 2 não deram resultado negativo: Flamengo x
Boavista e Boavista x Botafogo. O Fluminense amarga R$
410 mil até agora de prejuízo.

Monark e o nazismo
O youtuber Bruno Aiub (Monark), que deixou o podcast Flow por defender a criação de um partido nazista,
poderá ser também condenado com base em lei federal
que considera tal fato crime, inclusive inafiançável e imprescritível.

Regata Velas Latinoamerica 2022
Por ocasião da regata no Rio de Janeiro, o embaixador
da Argentina, Daniel Scioli, oferece uma recepção a bordo
da fragata A.R.A. Libertad, no dia 17 de fevereiro.

Exemplo de honestidade
Falando em Argentina, um turista argentino que esqueceu uma mochila num trem, em São Paulo, que liga
Guarulhos a Estação Luz, teve seus pertences achados e
entregue por um vigilante patrimonial. Na mochila, laptop, oxímetro, dinheiro... Nem tudo está perdido.

Portugal incentiva
comércio de rua
Com ainda poucos turistas, a Prefeitura do Porto
resolveu contemplar com 3 vales de € 5 moradores locais
para que gastem no comércio de rua. O investimento é de
€ 500 mil e prevê 100 mil vales. Tem início na segunda,
dia 14, quando se comemora o Dia dos Namorados.

Pensamento da semana
“Aprendi a sonhar. Um sonho com razão mas na emoção
de ser e não ser. De poder calar sem negar minha vontade de
acreditar. De poder saber que não há limites para a felicidade
e a busca de nossa identidade. De sentir um frio no coração
que anuncia mudança mas ser precavido para não perder
o pé o chão. Aquele que conversa conosco com palavras
complexas mas esclarecedoras de um possível viver com
atenção e menção honrosa. Sonho sim, muitas vezes fora do
sono, mas com certeza de mudar meus passos na correria, na
gritaria, na perfeição, na percepção, na junção de um caminhar sereno. Meu pensamento vai além da escrita imaginada e
requer frescor e viabilidade.”

D

iversos projetos
de reforma tramitam no Congresso
Nacional (CN). Não são as
primeiras vezes na história
recente do Brasil que acontecem tentativas de alterar
as regras do sistema eleitoral. As propostas preveem mudanças na forma de
organização dos partidos e
também nas metas a serem
alcançadas para a eleição de
determinado candidato.
“É uma opção problemática para o país, pois já foi
constatado que este sistema
não funciona para atender
a nossa realidade”, afirmou
Ricardo Caldas, economista
e mestre em Ciência Política, ao explicar que na Constituição de 1988 o sistema
foi adotado mais uma vez
de forma acrítica.
“Há um afastamento
entre o representado e o
representante”, disse. Sem
muitas perspectivas de mudanças, o economista explica que, nas últimas tratativas do tema no Congresso,
o que tem acontecido é
uma reforma eleitoral que
não chega a ser uma reforma política, “requentando”
as normas atuais e criando um Frankenstein com
o Distritão: uma sugestão
que vira e mexe volta para a
discussão. “É o pior tipo de
regime eleitoral que poderia
existir”, comentou Caldas.
Nesta proposta é criado um
grande território em que todos os candidatos concorrem entre si.
O Distritão, aponta o
cientista político, não resolve o problema da representatividade. Por mais que
tenham políticos interessados de verdade em uma
reforma, há aqueles que se
interessam apenas em aprovar medidas que favoreçam
a sua reeleição.
A principal indicação do

especialista para influenciar a escolha dos candidatos a deputado, senador
ou governador é a eleição
presidencial. “Aqueles partidos que tiverem êxito em
colocar em campanha candidaturas presidenciais que
mobilizem a sociedade, tem
mais possibilidades de ter
um bom resultado no parlamento. Será uma eleição
casada”, concluiu Caldas.
Já com relação à reforma
tributária, dada a urgência
de se aprimorar o sistema
tributário nacional, os especialistas da KPMG, Marcus
Vinícius Gonçalves e Fabio
Maranesi defendem prioridade na tramitação das propostas sobre o tema a partir
da reabertura dos trabalhos
legislativos. No entanto,
manifestam preocupação
com os fatores que podem
impedir as votações, dentre
eles a falta de consenso entre o Executivo e o Legislativo, os interesses conflitantes dos entes federativos e o
calendário eleitoral.
O Projeto de Lei
2.337/2021 é a mais recente delas e propõe a alteração
das regras atinentes à tributação da renda de pessoas
físicas e jurídicas. O texto
foi enviado em junho do
ano passado pelo Governo, aprovado com diversas
emendas pela Câmara e,
atualmente está em tramitação no Senado, sob a relatoria do senador Ângelo
Coronel (PSD-BA).
“Mesmo tratando de alterações menos complexas
de serem implementadas,
essa proposta começa o ano
enfrentando sérias barreiras, pois o relator da matéria já sinalizou ter posições
diametralmente opostas às
originalmente defendidas
pelo executivo. Ele afirmou
que, a depender dele, a tributação de lucros e divi-

dendos não seria aprovada.
Caso seja, apenas se acompanhada de maior redução
da alíquota do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), além da retirada do
texto do adicional de 1,5%
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM)”,
alerta Fabio Maranesi. O
projeto, se alterado pelo Senado conforme pretendido
pelo relator, terá de ser novamente votado na Câmara.
“No cenário atual, é provável que a Câmara dos Deputados não coadune com
as modificações, retardando
o processo e praticamente
inviabilizando a aprovação
e sanção até o final do ano,
para vigência em 2023”,
afirma Maranesi, lembrando a aplicação do princípio
da anterioridade para as
hipóteses em que houver
aumento ou instituição de
tributo. “Assim, se as discussões extrapolarem 2022,
muitas das novas regras fatalmente valerão apenas em
2024, indo de encontro ao
senso de urgência da matéria”, salienta.
Outro caso é o do PL
3.887/2020, prevendo a
criação da Contribuição
Social sobre Bens e Serviços (CBS), que viria a
substituir a contribuição
para o PIS/Cofins. Maranesi relembra que a proposta é que esse novo tributo funcione como um
Imposto de Valor Agregado (IVA) em nível federal,
com possibilidade de utilização ampla de créditos e
aplicação de uma única alíquota (12%), com poucas
exceções.
Esse projeto também
enfrenta diversas críticas
por parte da sociedade. O
sócio cita, como exemplo,
“a perspectiva de haver aumento significativo da carga

tributária de alguns setores
da economia, a percepção
de que o ganho em termos de eficiência e a desburocratização do sistema
tributário seriam tímidas
demais e que, ao fim e ao
cabo, a iniciativa não atacou
a questão mais iminente: a
complexidade e distorções
inerentes ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) e Imposto
sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS), de competência Estadual e Municipal,
respectivamente”.
Já Marcus Vinícius diz
que tanto o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD) como o presidente
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi
Alcolumbre, (DEM) demonstram disposição de fazer a PEC 110/19 tramitar,
mas terão de se empenhar
muito nesse sentido, considerando as eleições e o atual
cenário político. A matéria é
complexa.
“Justamente por ser uma
proposição
abrangente
(tendo em vista que compreende não apenas o PIS
e a Cofins, mas também o
ICMS, o ISS e mais outros
cinco tributos), a trilha a ser
percorrida para se atingir o
consenso será muito mais
tortuosa. Há hoje muitas
assimetrias entre os tributos
estaduais e municipais que,
muitas vezes, fazem com
que as empresas organizem
seus negócios com base na
otimização da carga tributária como, por exemplo,
podemos citar os incentivos
fiscais concedidos como
forma de atrair empresas e
investimentos e que retroalimentam a chamada ‘guerra
fiscal’. Achar um ponto de
equilíbrio que satisfaça minimamente todas as partes
envolvidas é o maior desafio”, complementa.

Proteção de dados pessoais vira direito fundamental

A

partir de agora, a
proteção de dados
pessoais, inclusive
nos meios digitais, passa
a fazer parte dos direitos
fundamentais, previstos no
artigo 5º da Constituição
Federal. Isso porque, a Proposta de Emenda à Constituição 17/2019 foi promulgada nesta quinta-feira
em sessão do Congresso
Nacional. Por se tratar de
norma constitucional, sua
aplicabilidade é imediata.
Fica, ainda, estabelecida
a competência privativa (ou
seja, exclusiva) da União

para organizar, fiscalizar
e legislar sobre a matéria,
evitando, por exemplo, que
as Assembleias Legislativas
dos Estados – e/ou as Câmaras Municipais – criem
suas próprias legislações de
proteção de dados pessoais
e que podem conflitar diretamente com a lei federal.
Esse cenário de conflito com a legislação federal
é negativo para o país por
trazer insegurança jurídica,
o que compromete investimentos produtivos, desincentivando inclusive a abertura de startups, e provoca

a retração de negócios, desestimulando a geração de
empregos.
A PEC 17/2019 foi aprovada no Senado Federal, no
dia 20 de outubro, depois
de finalizada sua regular tramitação na Câmara dos Deputados. Sua promulgação é
mais uma vitória para a proteção de dados pessoais, especialmente para os titulares dos dados, cujos direitos
passaram a ser protegidos
por meio da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em
vigor em setembro de 2020.

À medida que os consumidores entram na economia digital em número
crescente, estudo realizado pela Mastercard com a
Kantar Consulting revelou
que a segurança cibernética
se tornou uma prioridade
para eles. O estudo Digital Security Barometer da
Mastercard,
apresentado
pela primeira vez no 10º
Fórum anual de Inovação
para a América Latina e o
Caribe, descobriu que 87%
dos consumidores na região
estão cientes de ataques cibernéticos.

COOPERATIVA DOS TAXISTAS PETRO CANABARRO TAXI LTDA
CNPJ no. 07.653.390/0001-48
EDITAL DE CONVOCAÇAO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores cooperados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 21 de Fevereiro de 2022
, às 18:00 horas , à Rua Haddock Lobo , 369 – Tijuca - Rio de Janeiro – RJ , em Primeira Convocação , com a presença de dois terços (2/
3) do quadro de cooperados , ou às 19:00 horas , em Segunda Convocação , com a presença de metade mais um do quadro de cooperados , ou às
20:00 horas , em Terceira e Última Convocação , com a presença mínima de
dez cooperados , a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia : 1)
Prestação de Contas do Exercício Social de 2021; 2) Destinação das Sobras ou Perdas do Exercício de 2021 ; 3) Eleição da Diretoria para o biênio
2022/2023; 4) Eleição para renovação dos componentes do Conselho
Fiscal; 5) Eleição para renovação dos componentes do Conselho de Ética
e Disciplina; 6) Inclusão e Exclusão de cooperados ; 7) Assuntos Gerais .
Informamos que o número de cooperados em pleno gozo de seus direitos
é de 21 (vinte e um). Rio de Janeiro , 11 de Fevereiro de 2022
AMÉRICO ALVES PEREIRA
Diretor Presidente
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Consumo doméstico cresce 3,04% em 2021

O

Sidnei Domingues Sérgio Braga
sergiocpb@gmail.com

Alana Passos

Alerj discute o fim da
prova de vida no estado

S

e inspirando nas mudanças feitas pelo INSS, a deputada Alana Passos (PSL) deu entrada em projeto de lei
na Alerj para que aposentados e pensionistas do Estado do
Rio também deixem de ser obrigados a sair de casa para
fazer a prova de vida. A deputada defende que o Governo do Estado use o cruzamento de dados eletrônicos para
conferir se o segurado permanece ativo.

Aguenta, Xandão
Descansando no sítio no interior do Rio, o ex-deputado
Roberto Jefferson demonstra ter melhorado muito de saúde. Está apenas dando socos num boneco careca desses de
ginásios de boxe. Esse boneco, Jefferson chama de “Xandão”.

Eles voltaram
Dos mais de 40 políticos denunciados pela Lava Jato, 21
foram condenados, mas apenas um continua preso: o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele permanece detido
em regime fechado num presídio em Bangu. Não significa
que Cabral seja mais criminoso do que Eduardo Cunha ou
Geddel Vieira Lima, embora suas penas tenham ultrapassado 340 anos. Dos que saíram, quase todos têm alguma
pretensão política neste ano eleitoral.

Jair Bittencourt pede
explicações ao Incra
O vice-presidente da Alerj, deputado Jair Bittencourt
(PP), apresentou um requerimento de informações
solicitando que seja encaminhado ofício ao Incra para
que o órgão explique porque está impedindo a prefeitura
de Itaperuna de usar terreno próprio para a construção
de prédios públicos. Segundo o parlamentar, o Incra não
explicou o porquê de parecer contrário a construção no
local de uma unidade escolar, uma unidade básica de saúde,
quadras de futebol e de esportes, além de praças.

Multa para exibições no trânsito
Quem divulga nas redes sociais manobras arriscadas no
trânsito e excesso de velocidade nas estradas poderá ser
identificado e multado. É o que determina o projeto de lei
aprovado no Senado e encaminhado para sanção presidencial. A exceção será para as publicações de terceiros que
pretendem denunciar esses atos como forma de utilidade
pública.

consumo nos lares
brasileiros
manteve trajetória positiva de crescimento
e encerrou 2021 com alta
acumulada de 3,04%. O
índice é monitorado mensalmente pela Associação
Brasileira de Supermercados (Abras) e foi divulgado
nesta quinta-feira em entrevista online. Em dezembro
do ano passado, o consumo
doméstico subiu 4,27% em
relação ao mesmo período
anterior. Na comparação
entre dezembro e novembro de 2021, o consumo
real foi mais acentuado e registrou alta de 22,47%.
Segundo a Abras, os indicadores já foram deflacionados pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), medido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O monitoramento mensal
do consumo nos lares Abras

abrange todos os formatos
operados pelo setor supermercadista, como lojas de
vizinhança, minimercados,
supermercados, hipermercados, atacarejos e e-commerce
(comércio eletrônico).
De acordo com o vice-presidente institucional da
Abras, Marcio Milan, para
2022, espera-se crescimento de 2,8% no setor. “Esperamos manter esse crescimento em função da Renda
Brasil, que vai se estender
por todo o ano, com valor constante, e com maior
quantidade de pessoas no
consumo. Outro ponto é a
sinalização de baixas (nos
valores) de alguns produtos,
um fator positivo”, disse
Milan. Ele destacou ainda
a recuperação dos dissídios
coletivos, que vai influenciar na retomada do setor.
“E, quando olhamos o mês
de janeiro, o IPCA é 0,54%,
é sinalização, é indicativo

COLINA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 29.301.739/0001-15 – NIRE 33.2.1047014-1
Extrato da Ata da Reunião Extraordinária de Sócios Quotistas
Data, Hora e Local: Em 03/01/2022, às nove horas, na sede da sociedade.
Composição da Mesa: Presidente: MURILLO PEREIRA DA SILVA
TEIXEIRA. Secretária: FRANCISCA IZABEL PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA.
Presentes: A totalidade dos sócios. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: 1. Distribuição proporcional aos sócios dos lucros apurados
no balanço encerrado em 31/12/2021 no valor total de R$ 1.600.000,00 (um
milhão e seiscentos mil reais); 2. Reduzir o atual capital da sociedade por
considerarem excessivo em relação ao objeto social de R$ 8.756.000,00
para R$ 1.956.000,00 sendo a redução de R$ 6.800.000,00 e cancelamento
de 6.800.000 quotas a eles pertencentes, efetuada da seguinte forma:
redução de R$ 1.360.000,00 com cancelamento de 1.360.000 quotas para
cada um dos sócios. Como pagamento das participações no capital social
que ora é reduzido, para restituição aos sócios quotistas, a Sociedade
fará o correspondente crédito em moeda corrente nacional nas contas
correntes bancárias logo após ter transcorrido 90 (noventa dias) contados
da publicação dessa ata; 3. Alterar a Cláusula Quinta do contrato social;
e 4. Consolidar o contrato social já com as alterações ora aprovadas.
(aa) MURILLO PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - Presidente; FRANCISCA
IZABEL PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - Secretária.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado
pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com Sede
na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/67,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber aos
que virem o presente edital e interessar possa, especialmente a
DEVEDORA TOMADORA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO, CNPJ/MF 34.150.771/0001-87, com sede nesta
cidade e DEVEDOR FIDUCIANTE: NOVA MOEMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 68.646.066/0001.97, com sede nesta cidade, na Avenida Almirante Barroso, nº 90, 10º andar, que nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, serão levados a público
o
leilão
de
forma
eletrônica
no
site:
www.schulmannleiloes.com.br, de forma eletrônica a 1ª praça
com início em 24 de fevereiro de 2022 com início às 10:00 horas
e termino as 14:00 horas conforme cláusula 4.4 da escritura,
para fins de leilão extrajudicial a ser procedido de acordo com o
artigo 27 da Lei 9514 de 20.11.1997, as partes declaram que o
valor referencial dos imóveis para o primeiro leilão será: A) Loja
51-A Praça Floriano, nº 51 Mat. 19173 valor R$ 502.170,90; B)
Loja 101 Praça Floriano nº 51 Mat. 19174 valor R$ 293.769,98; C)
Loja 102 Praça Floriano nº 51 Mat. 19175 valor R$ 218.444,34; D)
Loja 103 Praça Floriano nº 51 Mat. 19176 valor R$ 311.345,96;
E)Loja 104 Praça Floriano nº 51 Mat. 19177 valor R$ 311.345.96;
F) SSL 101 Praça Floriano nº 51 Mat. 19178 valor R$ 186.807,57;
G) SSL 102 Praça Floriano nº 51 Mat. 19179 valor R$ 174.755,47;
H) SSL 103 Praça Floriano n° 51 Mat. 19180 valor R$ 168.729.42;
I) SSL 104 Praça Floriano n°51 Mat. 19181 valor R$ 168.729.42;
J) SSL 105 Praça Floriano n° 51 Mat. 19182 valor R$ 168.729.42;
K) SSL 201 Praça Floriano n° 51 Mat. 19183 valor R$ 216.937.83;
L) SSL 202 Praça Floriano n° 51 Mat. 19184 valor R$ 241.042,03;
M) SSL 203 Praça Floriano n° 51 Mat. 19185 valor R$ 210.911.78;
N) SSL 204 Praça Floriano n° 51 Mat. 19186 valor R$ 174.755,47;
O) SSL 205 Praça Floriano n° 51 Mat. 19187 valor R$ 174.755.47;
P) SSL 206 Praça Floriano n° 51 Mat. 19188 valor R$ 180.781,52;
Q) Sala 2101 Praça Floriano nº 51 Mat. 19208 valor R$
1.857.208,79; R) Sala 2201 Praça Floriano nº 51 Mat. 19209 valor
R$ 2.120.688,24; S) Sala 2301 Praça Floriano nº 51 Mat. 19210
valor R$ 2.120.688,24; T) Sala 2401 Praça Floriano nº 51 Mat.
19211 valor R$ 1.384.622,48; U) Sala 201 Praça Floriano n° 51
Mat. 19189 valor R$ 1.330.249.90; V) Sala 2601 Praça Floriano nº
51 Mat. 19213 valor R$ 1.547.519,25, todos registrados no 7
Oficio do Registro de Imoveis, valor que deverá ser acrescido de
todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão,
conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de forma eletrônica e a 2ª
praça com início em 10 de março de 2022 com início às 10:00
horas e termino as 14:00 horas, pelo valor da dívida que equivale a R$ 23.514.346,91(vinte e tres milhões quinhentos e catorze
mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos),
valor que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes
ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínios e despesas com a realização de leilão. Os imóveis só poderão ser
arrematados em conjunto. Os débitos de IPTU, Funesbom e
condominio estarão disponibilizados no site do leiloeiro. A venda
será realizada à vista na mesma data do leilão. Correrá por conta
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel
no leilão tais como: ITBI, despesas com a escritura de compra e
venda a ser lavrada no Cartório do 23º Ofício de Notas no prazo de
05 (cinco) dias após a apresentação da guia de ITBI devidamente
paga pelo adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro de
5% (cinco por cento) do valor da arrematação, acrescido das
despesas de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) que serão
pagos no ato do leilão. Será de responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU, CBMERJ e Condomínio, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra (venda ad
corpus) não podendo o arrematante alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação, a desocupação/imissão/reintegração na posse ficará por conta do
comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as
custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente ação, se necessário, na forma
da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será paga comissão
integral do Leiloeiro pelo credor ou devedor, bem como as despesas até a data do leilão. Maiores informações:tel.: 2532-1961
– 2532-1705 ou pelo e-mail: schulmann@schulmann.com.br ou
(http://www.schulmann.com.br).

de que haverá redução da
inflação”,
acrescentando
queo resultado do ano passado foi positivo por causa
da mudança nos hábitos
de compra do consumidor,
cuja renda ficou menor
devido à pandemia de Covid-19. Milan ressaltou que
os consumidores optaram
por marcas mais baratas em
2021 e disse acreditar que se
mantenha neste ano a tendência de substituir produtos mais caros pelos de preço mais baixo. O executivo
lembrou que isso começou
a ser observado em 2021,
quando novas marcas entraram nos supermercados e a
preferência do consumidor
recaiu sobre produtos mais
baratos, “em função do bolso estar mais restrito”.
O consumidor trocou de
marca, saindo do produto
premium para o médio e do
médio para o baixo, explicou Milan. “É a tendência

que identificamos e vamos
monitorar todos os meses e que deve se manter
por um período ainda nos
próximos meses,”. A cesta
Abrasmercado encerrou o
ano de 2021 com alta acumulada de 10,32%. A cesta
nacional, que considera 35
produtos de largo consumo,
analisada pela GfK em parceria com a Abras, passou
de R$ 635,02 em dezembro
de 2020 para R$ 700,53 em
dezembro de 2021.
Os itens que mais encareceram, na comparação com
dezembro de 2020, foram café torrado e moído (66,62%),
açúcar (39,90%), margarina
cremosa (31,33%) extrato
de tomate (28,37%) e frango
congelado (27,92%). Os produtos que ficaram mais baratos no acumulado do ano foram batata (menos 28,73%),
arroz (menos 17,72%), pernil
(menos 9,12%) e feijão (menos 2,47%).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPLAR - COOPERATIVA
DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DAS CIDADES
DE NITERÓI - SÃO GONÇALO E MARICA/RJ
CNPJ 22.750.309/0001-31 NIRE 33400054164
O Diretor Presidente da COOPLAR - COOPERATIVA DE
CONSUMO DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DAS CIDADES
DE NITERÓI - SÃO GONÇALO E MARICA/RJ, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados
Associados para participarem das Assembleias Gerais
Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas em nossa sede,
porém, não havendo a condição do acontecimento na própria
sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios
online, no dia 12 de março de 2022, em primeira convocação às
8h00 com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 9h00 com metade mais
01 (um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e
última às 10h00 Convocação com a presença mínima de 10 (dez)
Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens
do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária:
Extraordinária: 1. Entrada e Saída de Cooperados; Ordinária: 1.
Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2021; 2. Relatório
de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou
Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; 5. Destinação
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021;
6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.
São Gonçalo/RJ, 11 de fevereiro de 2022.
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE MAGALHÃES
DIRETOR PRESIDENTE

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 EXTRAORDINÁRIA 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 criação 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 período 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, inciso I, e artigo 21-C, §§2º e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 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 atendimento 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 Assembleia Geral Extraordinária será realizada de modo exclusivamente digital, razão 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 Acionista poderá: (i) simplesmente participar da Assembleia, sem necessariamente 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 acionistas 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 Habilitação - 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 reconhecimento 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 acionistas 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 registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação então
em vigor. As informações completas para a participação digital estão disponíveis 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 fevereiro de 2022. Lars Boilesen - Presidente do Conselho de Administração da BEMOBI MOBILE TECH S.A..
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PROFFITO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 08.741.778/0001-63
Demonstração do fluxo de caixa
Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2020. A Diretoria
exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil Fluxo de caixa operacional
2020
2019
Ativo circulante
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido do exercício
114.170 244.040
Disponibilidades
370
352 Receita líquida de aluguéis e serviços
47.116
57.858 Ajustes
Títulos e valores mobiliários
2.343
24.188 Custos de aluguéis e serviços
(5.285)
(7.906) Atualização de empréstimos e financiamentos
Contas a receber
14.007
9.106 Lucro bruto de aluguéis e serviços
41.831
49.952 Rendimento de títulos e valores mobiliários
(809) (3.011)
Impostos de renda e contribuição social a recuperar
953
2.364 Receitas/(despesas) operacionais
Ajuste de linearização
(9.858) (1.520)
Adiantamentos
415
599 Receitas/(despesas) comerciais
(4.984)
(1.671) Imposto de renda e contribuição social diferidos
26.512 22.385
Despesas antecipadas
35
44 Despesas administrativas
207
(560) Variação no valor justo das propriedades para investimento (120.370) (120.370)
Outros valores a receber
536
900 Despesas tributárias
(17)
(44) Equivalência patrimonial
(115.288) (115.288)
18.659
37.553 Variação do valor justo de propriedade para investimento
63.540 120.370
1.131
1.131
Ativo não circulante
Outros ganhos (perdas) operacionais
(3.577)
7.637 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(104.512) 27.367
Prejuízo/Lucro líquido ajustado
Clientes
6.276
2.361 Lucro antes da equival., do resultado financeiro e dos
Depósitos e cauções
346
348 tributos
97.000 175.684 Variações no capital circulante
Partes relacionadas
15.989
12.979 Resultado de equivalência patrimonial
46.422 115.288 Variações dos ativos e passivos operacionais
(89)
(196)
22.611
15.688 Resultado financeiro líquido
951
(2.220) Contas a receber
1.411 (1.955)
Investimentos
259.799 262.945 Receitas financeiras
1.473
6.300 Impostos a recuperar
184
(386)
Propriedade para investimento
1.219.614 1.149.340 Despesas financeiras
(522)
(8.520) Adiantamentos
9
147
1.479.413 1.412.285 Lucro antes dos tributos sobre o lucro
144.373 288.752 Despesa antecipadas
Depósitos caução
2
(334)
Total do ativo
1.520.683 1.465.526 Imposto de renda e contribuição social
997
1.849
Passivo circulante
2020
2019
Correntes
(3.690)
(927) Fornecedores
2.836
555
Fornecedores
2.846
1.849 Diferidos
(26.513) (43.785) Impostos e contribuições
199
285
Impostos e contribuições a recolher
151
(30.203) (44.712) Salários e encargos sociais
(173)
(371)
Salários e encargos sociais
1.214
1.015 Lucro líquido do exercício
114.170 244.040 Adiantamento de clientes
Instrumentos derivativos
- (16.533)
Provisão para processos judiciais, administrativos e
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Receita Diferida
(1.817)
542
obrigações legais
43
478
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Provisão para processos judiciais, administrativos e
Adiantamentos de clientes
173
Reservasde
obrigações legais
(435)
406
Outros valores a pagar
721
647
lucros
Outros
438
251
4.824
4.313
ReserReserva
(2.987) (2.987)
Imposto de renda e contribuições sociais pagos
Passivo não circulante
Ações va de Re- de re- Lucros
(103.937)
8.640
Fluxo de caixa gerado pelas operações
Impostos diferidos
354.967 328.455
Capital em te- Capi- serva tenção AcumuFluxo de caixa de investimentos
Receita diferida
1.935
3.752
social souraria tal
legal de lucro lados
Total
Partes relacionadas
7.638
8.850
Adiantamento para futuro aumento de capital
(350) 123.383
364.540 341.057 Saldo em 31
Aquisição de títulos e valores mobiliários
22.654 58.474
de dezembro
Patrimônio Líquido
Operações com partes relacionadas
(4.462) 46.561
563.238 (303.256) 21.468 38.927 627.569
- 947.946 Dividendos recebidos
Capital social
706.284 706.284 de 2018
2.920 145.282
Reservas de capital
23.060
21.468 Constituição
Investimento
116.104 (34.672)
Reservas de lucros
723.272 695.660 de Capital
50.096 10.574
Aquisição e construção de propriedade para investimento
293.845
- 293.845 Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimento 186.962 349.602
Ações em tesouraria
(301.297) (303.256) Social
1.151.319 1.120.156 Redução de
Fluxo de caixa de financiamentos
- (150.799) Amortização de empréstimos
Total do passivo e patrimônio líquido
1.520.683 1.465.526 Capital Social (150.799)
- (143.915)
Lucro líquido
Dividendos pagos
(86.558) (214.876)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
do exercício
- 244.040 244.040 Ações e tesouraria
3.551
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e de 2019.
Constituição de
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
Nota 1 – Contexto Operacional: A Proffito Holding Participações S.A. (“Compa- reservas
- 12.202 231.838 (244.040)
- financiamento
(83.007) (358.791)
nhia”) tem por objeto social, dentre outros, a exploração de Shopping Centers, de Saldo em 31
18
(549)
Fluxo de caixa
prédios comerciais e ou industriais, próprios ou de terceiros, planejamento eco- de dezembro
Fluxo de caixa
nômico, exploração de estacionamentos, e a participação como sócia ou acionis- de 2019
706.284 (303.256) 21.468 51.129 644.531
- 1.120.156 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
352
901
ta em outras sociedades e empreendimentos. Nota 2 – Sumário das Práticas Constituição de
370
352
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Capital Social
- Variação de Caixa
18
(549)
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei Ações em tedas Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores souraria
1.959 1.592
3.551 para investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram feitas
Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das demonstrações Lucro líquido
por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o histórico
financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e passi- do exercício
- 114.170 114.170 de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo mercado.
vos. As demonstrações financeiras da companhia incluem estimativas referentes Dividendos pagos
- (86.558) (86.558) Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos reconheà provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisões imposto de imposto Constituição de
cidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) Outros
de renda, contribuição social e outras similares. Por serem estimativas, é normal reservas
- 5.709 21.903 (27.612)
- ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos
que variações possam ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações dos Saldo em 31
valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos financeicorrespondentes ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercício. O de dezembro
ros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto de renda
resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. As receitas e cus- de 2020
706.284 (301.297) 23.060 56.838 666.435
- 1.151.319 e contribuição social. São calculados com base no regime do lucro presumido
tos decorrem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping centers.
A Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos aluguéis mente, de todos os valores a receber conforme o título vencido mais antigo em uma considerando as seguintes premissas: Imposto de renda - base de cálculo de 32%
pagos e custos correspondentes repassados pelos condomínios, com base no matriz de provisão de perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do da receita, alíquota do imposto de renda de 15% e adicional de 10% da receita; e
percentual de participação da Empresa nesses empreendimentos. (c) Contas a lojista é provisionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo Contribuição social - base de cálculo de 32% da receita e alíquota da contribuição
receber. Incluem os aluguéis a receber. São demonstrados pelos valores históri- a vencer. (d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento social de 9%. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2020, o capital socos, já deduzidos das respectivas provisões para crédito de realização duvidosa. A são representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para cial da Companhia é de R$ 706.283.654,47 (2019 R$ 706.283.654,47 mil), dividido
administração da empresa considera a referida provisão como suficiente para cobrir auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades em 542.721.615 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
possíveis perdas, tendo sido adotado como critério o provisionamento, substancialDiretor: Eduardo Langoni - CPF: 023.403.067-44; Contador: Rafael da Silva Bittencourt - CRC:110239/O-4

FREKANS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 41.382.126/0001-55 - NIRE 33.3.0033737-7
Ata de AGE em 04/02/22. 1. Data, Hora e Local: No dia 04/02/22, às 12h, na
sede da Cia., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2.
Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. 3.
Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante o
disposto no art. 124, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Cia.. 4. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte; Secretária: Mary Chaves
Tenório. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da emissão privada
de debêntures conversíveis em ações ordinárias da Cia., da espécie quirografária e série única. 6. Deliberação Tomada: Instalada a assembleia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições a emissão privada, pela
Cia., de debêntures conversíveis em ações ordinárias da Cia., da espécie quirografária e em série única, com as seguintes características básicas: (a) destinação dos recursos: os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados ao custeio das atividades da emissora e investimento em suas subsidiárias; (b) valor total da emissão: R$2.000.000,00; (c) quantidade de debêntures
e número de séries: 200 debêntures, em série única; (d) valor nominal unitário:
R$10.000,00; (e) data base da emissão: 04.02.22; (f) data de vencimento:
04/02/27; (g) forma e tipo: nominativas, escriturais, sem emissão de cautelas
ou certificados, conversíveis em ações ordinárias de emissão da Cia. desde
que não amortizadas ou resgatadas até seu vencimento; (h) formas de subscrição e pagamento: as debêntures são subscritas e integralizadas pelo ICP
– Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior nesta data, sendo certo que as debêntures que não forem subscritas
pelo debenturista até a data de vencimento serão canceladas; (i) espécie: as
debêntures serão da espécie quirografária; (j) remuneração das debêntures:
as debêntures não farão jus a remuneração; (k) preço de subscrição: as debêntures serão subscritas pelo seu valor nominal unitário; (l) local de pagamento: os pagamentos a que o debenturista fizer jus serão efetuados por meio
de TED ou qualquer outra forma de transferência eletrônica de recursos autorizada pelo Banco Central do Brasil, para a conta corrente informada pelo debenturista; (m) prorrogação de prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro dia útil
subsequente, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; (n) publicidade: todos os atos e decisões decorrentes da emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses do debenturista, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, no DOERJ e na edição regional de
jornal de grande circulação usualmente utilizado pela Cia. para as suas publicações, bem como por meio de notificações ao debenturista; (o) negociação:
as debêntures não serão registradas para negociação em sistema organizado.
A administração da Cia. está autorizada e instruída a prontamente tomar todas
as providências para firmar, em conformidade com o estatuto social da Cia.,
os documentos e contratos necessários visando a efetiva implementação e
formalização da operação de emissão de debêntures, incluindo a escritura de
emissão das debêntures, nos termos do Anexo I a esta ata, respeitadas as
condições básicas aprovadas. As debêntures ora aprovadas e emitidas são
totalmente subscritas neste ato por ICP – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, nos termos do boletim de
subscrição que integra a presente ata como Anexo II, no qual constam os
termos para integralização das debêntures subscritas. Fica autorizada a administração da Cia. a tomar todas as medidas e assinar todos os documentos
necessários à completa implementação das deliberações tratadas nesta assembleia, inclusive representando a Cia. perante repartições públicas para
efetivação das inscrições e baixas cadastrais necessárias. 7. Encerramento e
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a
lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi sido assinada por todos os
presentes. RJ, 04/02/22. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente; Mary Chaves
Tenório - Secretária. Acionista Presente: ICP – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, Por: BRL Trust Investimentos Ltda. Anexo I: Escritura de Debêntures: Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da
Frekans Participações S.A.. Por este Instrumento, de um lado: (i) Frekans
Participações S.A., S.A., CNPJ/ME 41.382.126/0001-55, com sede na Rua
Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0033737-7, neste ato representada nos
termos de seu estatuto social por seus representantes legais abaixo assinados (“Emissora”); E, de outro lado, (ii) ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, fundo de investimento
em participações CNPJ/ME 16.734.970/0001-50, representado pela sua administradora BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151/19º,
Itaim Bibi/SP, CNPJ/ME 23.025.053/0001-62 (“Debenturista”); A Emissora e o
Debenturista são conjuntamente designados como “Partes” e, individualmente, como “Parte”. Considerando Que, nesta data, foi aprovada a emissão de
debêntures conversíveis pela Emissora (“Debêntures”), para subscrição e integralização pela Debenturista (a “Emissão”); Resolvem as Partes celebrar o
presente “Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da Frekans Participações S.A.” (“Escritura”), mediante as
seguintes cláusulas e condições: Cláusula I - Autorização: A presente Escritura é celebrada com base na deliberação da AGE da Emissora realizada em
04/02/22, às 12h (“AGE da Emissora”), nos termos do art. 59 da Lei 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das S.A.”). Cláusula II - Requisitos: A 4ª Emissão de
Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada pela Emissora (“Emissão”) será feita com observância dos seguintes requisitos: 2.1. Inscrição da Escritura: Esta Escritura e
seus eventuais aditamentos serão arquivados na JUCERJA, de acordo com o
disposto no inciso II e no § 3º, do art. 62, da Lei das S.A.. 2.2. Arquivamento e
Publicação da Ata da AGE da Emissora: A ata da AGE da Emissora será arquivada na JUCERJA e publicada em até 30 dias contados da presente data,
nos termos do inciso I do art. 62 da Lei das S.A.. 2.3. Inexigibilidade de Registro na CVM: A Emissão não será objeto de registro perante a CVM, uma vez
que constitui uma colocação privada, sem qualquer esforço de colocação perante investidores. 2.4. Declaração: A Emissora declara que esta Escritura é
válida e exequível contra a Emissora a partir da presente data, independentemente de qualquer outra formalidade. Cláusula III - Objeto Social da Emissora: A Emissora tem por objeto social a participação em outras sociedades
como sócia, acionista ou quotista. Cláusula IV - Características da Emissão:
A Emissão das Debêntures observará as seguintes condições e características: 4.1. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio desta Emissão serão destinados ao custeio das atividades da Emissora e investimento
em suas subsidiárias. 4.2. Número da 4ª Emissão de Debêntures: Esta Escritura constitui a 4ª emissão de debêntures da Emissora, sendo, portanto, a 4ª
emissão privada de debêntures conversíveis. 4.3. Número de Série: A Emis-

são será realizada em série única. 4.4. Valor da Emissão: O montante desta
Emissão será de R$2.000.000,00, em série única, na Data de Emissão, conforme definida na Cláusula 5.1.3.. 4.5. Colocação e Negociação: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de colocação
perante investidores e sem a intervenção de entidades do sistema de distribuição de valores mobiliários. As Debêntures não serão negociadas em qualquer
mercado regulamentado, sendo permitida, entretanto, a transferência privada
livre de Debêntures pela Debenturista para sociedades afiliadas da Debenturista, que deverão aderir aos termos deste instrumento. Cláusula V - Características das Debêntures: 5.1. Características Básicas: 5.1.1. Valor Nominal
Unitário: O valor nominal unitário das debêntures será de R$10.000,00 (“Valor
Nominal Unitário”) na Data de Emissão. 5.1.2. Quantidade total de Debêntures
Emitidas: Serão emitidas 200 Debêntures, em série única. 5.1.3. Data de
Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 04/02/22 (“Data de Emissão”). 5.1.4. Prazo e Data do Vencimento das Debêntures: A data do vencimento das Debêntures será no dia
04/02/27, exceto se de outra forma acordado pelas Partes (“Data do Vencimento”). Na Data do Vencimento, as Debêntures poderão, a exclusivo critério
do Debenturista, ser (i) convertidas em Ações (como definido abaixo), nos
termos da Cláusula 5.8; ou (ii) integralmente amortizadas. 5.1.5. Forma e Certificado: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, nos termos da
presente Escritura. Não serão emitidos certificados representativos das Debêntures. Para todos os fins e efeitos, a titularidade de cada Debênture será
comprovada pelo registro do nome do titular da Debênture em questão no
“Livro de Registro de Debêntures” da Emissora, a ser mantido em sua sede. A
transferência das Debêntures opera-se por termo lavrado no “Livro de Transferência de Debêntures”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário,
ou seus legítimos representantes. 5.1.6. Conversibilidade: As Debêntures poderão ser convertidas em Ações, nos termos da Cláusula 5.8, a exclusivo critério do Debenturista. 5.1.7. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária. 5.1.8. Subscrição e Integralização: 5.1.8.1. Preço de Subscrição: O
preço de subscrição e integralização das Debêntures será o Valor Nominal
Unitário das Debêntures. 5.1.8.2. Prazo de Integralização e Forma de Pagamento: As Debêntures serão integralizadas nesta data, em parcela única, mediante transferência eletrônica de recursos, em moeda corrente nacional, para
a conta bancária informada pela Emissora ao Debenturista nesta data. 5.1.8.3.
Prazo de Subscrição e Forma de Subscrição: A subscrição da totalidade das
Debêntures ocorre nesta data, nos termos da AGE da Emissora realizada na
presente data (“Data de Subscrição”), com a entrega de boletins de subscrição
pelo Debenturista. O boletim de subscrição assinado pelo Debenturista comprovará a subscrição das Debêntures. As Debêntures que não forem subscritas até a Data do Vencimento serão automaticamente canceladas. 5.2. Remuneração das Debêntures: As Debêntures não farão jus a qualquer forma de
remuneração, exceto pela atualização monetária indicada na Cláusula 5.10
abaixo. 5.3. Publicidade: Todos os atos e decisões a serem tomadas decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses do
Debenturista, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos,
no DOERJ e na edição regional de jornal de grande circulação usualmente
utilizado pela Emissora para as suas publicações, bem como por meio de notificações ao Debenturista, de acordo com a Cláusula 10.1.. 5.4. Pagamento:
Caso as Debêntures não sejam convertidas em Ações na Data do Vencimento
das Debêntures, tampouco resgatadas antecipadamente ou amortizadas extraordinariamente, a totalidade das Debêntures deverá ser integralmente
amortizada, pagando-se ao Debenturista o valor das Debêntures na Data do
Vencimento das Debêntures. 5.5. Condições de Pagamento: Os pagamentos
a que fizer jus o Debenturista, nos termos desta Escritura, serão efetuados
nas datas estabelecidas nesta Escritura, por TED, ou por qualquer outra forma
de transferência eletrônica de fundos, autorizada pelo Banco Central. 5.6.
Vencimento em Finais de Semana ou Feriados: Todo vencimento relativo a
qualquer evento de pagamento das Debêntures previsto nesta Escritura que
ocorra aos sábados, domingos ou feriados nacionais, ou, ainda, feriados na
cidade e/ou Estado do Rio de Janeiro, inclusive os bancários, será, para todos
os fins e efeitos jurídicos, prorrogado para o primeiro dia útil subsequente,
sendo os encargos calculados até essa data, inclusive. 5.7. Garantia: As Debêntures não contarão com garantias reais ou fidejussórias. 5.8. Condições de
Conversão: 5.8.1. As Debêntures poderão ser convertidas em ações ordinárias de emissão da Emissora (“Ações”), de acordo com a Cláusula 5.8.3, conforme aplicável, nos termos e condições constantes desta Escritura (“Conversão”). 5.8.2. As Debêntures poderão ser total ou parcialmente convertidas em
Ações ou amortizadas, a critério do Debenturista na ocorrência dos seguintes
eventos (i) na Data do Vencimento das Debêntures; (ii) na hipótese de declaração de Vencimento Antecipado, nos termos da Cláusula VI ou (iii) a qualquer
tempo, mediante deliberação do Debenturista, por meio de uma comunicação
por escrito à Emissora com 5 Dias Úteis de antecedência (“Eventos de Conversão”). 5.8.3. Na ocorrência de qualquer um dos Eventos de Conversão
estabelecidos na Cláusula 5.8.2, o número de Ações será calculado de acordo
com a seguinte fórmula: Número de Ações = Dívida/VPA, sendo que: Dívida =
Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem convertidas, devidamente
atualizado; VPA = Valor patrimonial por ação. O valor patrimonial por ação
será calculado de acordo com a seguinte fórmula: Valor patrimonial por ação
= PL/A, sendo que: PL = Patrimônio líquido da Emissora no mês imediatamente anterior à data da Conversão. A = Quantidade de ações em circulação de
emissão da Emissora na data da Conversão. 5.8.4. Caso a Conversão resulte
em número fracionário de ação, a parcela correspondente a tal fração será
arredondada para o número inteiro imediatamente anterior. 5.8.5. As Ações de
emissão da Emissora resultantes da Conversão das Debêntures (i) terão as
mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos atualmente e no futuro àquela espécie de
ação de acordo com o Estatuto Social da Emissora; (ii) participarão dos resultados relativos ao exercício social então em curso que vierem a ser declaradas
após a data em que tais Ações forem emitidas, inclusive dividendos e juros
sobre capital próprio, pro rata temporis, com base no período de tempo compreendido entre a data de Conversão e o término do exercício social em curso.
5.8.6. Caso o Debenturista opte pela Conversão, a Emissora obriga-se, de
forma irrevogável e irretratável, a tomar todas as providências necessárias
para a emissão das Ações e para a inscrição e o registro dessas Ações em
nome do Debenturista no seu Livro de Registro de Ações, de forma a assegurar os termos aqui constantes, aí sejam refletidos. 5.8.7. O aumento de capital
da Emissora decorrente da Conversão das Ações, observada a forma estabelecida no inciso III, do art. 166, da Lei das S.A., e no Estatuto Social da Emissora, será homologado até 60 dias e arquivado na JUCERJA no prazo de 30
dias após a sua efetivação. 5.9. Resgate, Amortização e Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão ser resgatadas antecipadamente ou amortizadas
extraordinariamente, no todo ou em parte, em dinheiro, pela Emissora. 5.10.
Atualização Monetária: As Debêntures farão jus a atualização monetária pelo
IPCA ao ano, calculada sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, pagável na data de Conversão ou na Data do Vencimento das Debêntures. 5.11.
Pré-pagamento: As Debêntures estarão sujeitas a pré-pagamento, a qualquer

momento, pela Emissora. 5.12. Encargos Moratórios: No caso de um pagamento em mora com relação a qualquer valor devido ao Debenturista, o valor
em mora devido pela Emissora estará, a partir da data do inadimplemento até
o efetivo pagamento, sujeito a (i) multa convencional, irredutível e não-compensatória de 2% sobre o montante devido e (ii) juros de mora de 1% ao mês,
calculado sobre uma base pro-rata. Cláusula VI - Vencimento Antecipado:
6.1. Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as Debêntures,
mediante deliberação assinada pelo Debenturista, na ocorrência dos seguintes eventos (“Eventos de Vencimento Antecipado”): (i) descumprimento pela
Emissora de qualquer obrigação prevista nesta Escritura, não sanado no prazo de 30 dias contados do recebimento pela Emissora da notificação do Debenturista, informando sobre o referido descumprimento; (ii) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial formulado pela Emissora; ou (iii) declaração
de falência, dissolução e liquidação da Emissora. 6.1.1. A Emissora deverá
notificar o Debenturista no prazo de 10 dias a contar da data da ocorrência de
um Evento de Vencimento Antecipado. 6.2. Para efeitos de entrega das notificações referidas nos itens da Cláusula 6.1, o Debenturista convocará uma
AGD, nos termos da Cláusula 8.1.4, para resolver o descumprimento da Emissora e enviar uma notificação solicitando a remediação de tal descumprimento
no prazo de 30 dias. 6.3. Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento
Antecipado indicado nos itens da Cláusula 6.1, a Emissora e o Debenturista
convocarão uma AGD a ser realizada no prazo mínimo de 15 dias contados da
respectiva convocação para deliberar a declaração do vencimento antecipado
das Debêntures. 6.4. Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado indicado nos itens da Cláusula 6.1, caso seja aprovada a declaração
de vencimento antecipado de que trata a Cláusula 6.3 pelo Debenturista todas
as outras obrigações decorrentes das Debêntures deverão ser declaradas antecipadamente vencidas. Cláusula VII - Obrigações: 7.1. Obrigações de Fazer: 7.1.1. Até a integral liquidação ou Conversão das Debêntures, observadas as demais obrigações previstas nesta Escritura e no Estatuto Social da
Emissora, a Emissora obriga-se a: (i) cumprir, em todos os aspectos relevantes, todas as leis que sejam aplicáveis à Emissora, seus ativos no curso normal de seus negócios ou necessários para assegurar continuamente a legalidade, validade e aplicabilidade desta Escritura e das Debêntures; (ii) a pedido
do Debenturista, reunir-se com o Debenturista para discutir quaisquer questões relacionadas com as Debêntures ou com a presente Escritura; e (iii) fazer
os seus melhores esforços para fornecer ao Debenturista, dentro de um período razoável de tempo, outros documentos ou informações que o Debenturista possa razoavelmente solicitar, por meio de uma comunicação por escrito.
Cláusula VIII - Assembleia Geral do Debenturista: 8.1. Convocação: 8.1.1.
O Debenturista reunir-se-á, a qualquer tempo, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), de acordo com o disposto no art. 71 da Lei das S.A., a fim
de deliberar sobre quaisquer matérias de interesse do Debenturista. 8.1.2. A
AGD pode ser convocada pela Emissora e pelo Debenturista. 8.1.3. A convocação dar-se-á mediante anúncio publicado nos órgãos de imprensa, nos
quais a Emissora efetua suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das S.A., conforme aplicável, de outras regulamentações aplicáveis e desta Escritura e por carta registrada enviada para a Emissora e para o
Debenturista. 8.1.4. As AGDs serão convocadas com antecedência mínima de
15 dias, em 1ª convocação e, em 2ª convocação, com antecedência mínima
de 8 dias. 8.1.5. Será considerada regular a AGD a que comparecer o Debenturista, independente de publicações e/ou avisos. 8.1.6. As deliberações tomadas pelo Debenturista, no âmbito de sua competência legal, observados os
quóruns estabelecidos nesta Escritura, serão existentes, válidas e eficazes
perante a Emissora. 8.2. Instalação e Deliberação: 8.2.1. A AGD será instalada com o quórum previsto no art. 71, § 3º, da Lei das S.A.. 8.2.2. Exceto
quando previsto de forma diferente na lei ou na presente Escritura, as matérias que se sujeitem à AGD relativas às Debêntures serão aprovadas pelo voto
do Debenturista. 8.2.3. Nas resoluções da AGD, cada Debênture dará direito
a um voto. O Debenturista poderá constituir mandatários, observadas as disposições dos §§ 1º e 2º, do art. 126, da Lei das S.A.. Cláusula IX - Declarações e Garantias: 9.1. Declarações e Garantias da Emissora: A Emissora
declara e garante, na data da assinatura desta Escritura, que: (i) é sociedade
por ações devidamente constituída, com existência válida e em situação regular segundo as leis da República Federativa do Brasil; (ii) está devidamente
autorizada a celebrar esta Escritura e a cumprir com todas as obrigações aqui
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto; (iii) esta Escritura e cada documento a ser entregue nos
seus termos, constituirá obrigação legal, válida e vinculante da Emissora, exequível de acordo com seus termos e condições; (iv) a celebração da Escritura
e a colocação das Debêntures ao Debenturista não viola qualquer disposição
legal, ou decisão, ainda que liminar, judicial, de forma que tal violação possa
ter influência materialmente adversa sobre os interesses do Debenturista.
Cláusula X - Disposições Gerais: 10.1. Lei Aplicável: Esta Escritura é regida
pelas leis da República Federativa do Brasil. 10.2. Irrevogabilidade, Irretratabilidade e Independência: Esta Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na hipótese de não preenchimento de qualquer dos requisitos
relacionados na Cláusula II, obrigando as Partes por si e seus sucessores.
Caso qualquer das disposições desta Escritura venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas. 10.3.
Despesas: A Emissora arcará com os custos decorrentes da colocação privada
das Debêntures, bem como os custos relativos de publicação dos atos necessários à Emissão. 10.4. Acordo Integral; Aditivos: Esta Escritura constitui a totalidade do acordo entre as Partes com relação ao assunto aqui tratado e substitui
todos os acordos e entendimentos anteriores entre as Partes no que diz respeito a este assunto, sejam escritos ou orais. A presente Escritura não poderá ser
alterada, aditada ou modificada, exceto de comum acordo por escrito entre as
Partes. 10.5. Cessão: Salvo disposição em contrário na presente Escritura, as
Partes não poderão ceder ou transferir quaisquer direitos resultantes da presente Escritura, sem o consentimento prévio por escrito das outras Partes. 10.6.
Foro: A Emissora e o Debenturista concordam que todas e quaisquer questões
decorrentes da construção e interpretação desta Escritura serão dirimidas pelo
Foro da Comarca do RJ, Estado do RJ, com exclusão de quaisquer outros tribunais, por mais privilegiados que sejam. 10.7. Assinatura Eletrônica: A Emissora
e o Debenturista reconhecem que este instrumento tem plena validade em formato eletrônico, sendo equiparado a documento físico para todos os efeitos legais, reconhecendo e declarando os signatários, à vista do disposto no § 2º do
art. 10, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/01, que a assinatura deste
instrumento em meio eletrônico por plataforma digital escolhida é suficiente
para comprovar autoria e integridade do instrumento, e conferir-lhe pleno efeito
legal, como se documento físico fosse. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam a presente Escritura, na presença de 2 testemunhas. RJ,
04/02/22. Frekans Participações S.A.. ICP – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior p. BRL Trust Investimentos Ltda. JUCERJA em 08/02/22 sob o nº 4762017. Jorge Paulo Magdaleno
Filho - Secretário Geral.
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Promoção da neutralidade de carbono estimula títulos verdes da China

O

mercado de títulos verdes da
China
provavelmente se expandirá em
2022 e nos próximos anos,
já que o país está estimulando investimentos em
sua busca de atingir o pico
das emissões de carbono e
alcançar a neutralidade de
carbono, segundo analistas
e especialistas do setor.
O crescimento explosivo das emissões em janeiro
deu início ao potencial de
um bom ano para os títulos
verdes. Foram emitidos 56
títulos no valor de 88,06 bilhões de iuanes (US$ 13,83
bilhões) -- quase 13 vezes
o valor emitido no mesmo
mês do ano passado, de
acordo com dados do provedor de informações financeiras Wind.
Do total, os títulos verdes de crédito emitidos por
entidades não governamentais atingiram 55,46 bilhões

de iuanes, ante os 4,53 bilhões de iuanes em janeiro
de 2021. Os títulos verdes,
ferramentas de financiamento ecológico, são agora
importantes ativos no mercado de títulos da China,
disse Fan Wei, da Shenwan
Hongyuan Securities.
Os investidores apreciam a contribuição potencial desses títulos para a chegada do pico de
emissões de carbono da
China até 2030 e a realização da neutralidade de
carbono até 2060, pois são
projetados para arrecadar dinheiro para projetos
ambientais ou climáticos,
incluindo tecnologias de
redução de carbono, disse
Ding Xiaofeng, analista da
China Fortune Securities.
Os títulos verdes geralmente têm taxas de juros
mais baixas do que outros
títulos de mesma maturidade e classificação, sendo

que podem ajudar as empresas a economizar custos
de financiamento, explicou
Ding.
Lançado em 2015, o
mercado de títulos verdes
da China está se tornando
cada vez mais dinâmico e
ordenado graças a políticas
de apoio. Em abril do ano
passado, o país lançou uma
nova versão de seu catálogo
de projetos elegíveis para
financiamento por meio de
títulos verdes para se alinhar aos padrões globais a
respeito. Uma série de regulamentações detalhadas foi
seguida em setembro para
fomentar instituições de
classificação de crédito para
títulos verdes.
Mais categorias de títulos verdes surgiram no ano
passado para os investidores. A Bolsa de Valores de
Shanghai lançou diretrizes
regulatórias para dois novos
tipos de títulos destinados a

ajudar as empresas a arrecadar capital para projetos
relacionados à neutralidade
de carbono e desenvolvimento marinho sustentável.
Segundo a agência Xinhua, nos próximos anos,
o mercado de títulos verdes
da China provavelmente se
expandirá como resultado
dessas políticas e os emissores serão mais diversificados, estimam os analistas.
Os dados do setor mostram
que as empresas estatais foram as maiores emissoras
de títulos verdes no ano
passado. Especialistas do
setor esperam uma maior
presença de empresas privadas à medida que a cooperação internacional avança
na arena do financiamento
verde.
As autoridades chinesas prometeram incentivar
instituições financeiras e
empresas não financeiras a
emitir mais títulos verdes

em um documento sobre
a promoção do consumo
verde divulgado no final de
janeiro. Atualmente, a participação de títulos verdes no
mercado de títulos da China é relativamente pequena,
indicando um potencial de
crescimento futuro, segundo Ding.
A China emitiu 802,76
bilhões de iuanes em empréstimos verdes no ano
passado, segundo dados da
Wind, A emissão total de
títulos no mesmo ano foi
de 61,9 trilhões de iuanes.
O financiamento verde, incluindo títulos verdes, terá
mais destaque no caminho
da China para a neutralidade de carbono, indicam os
analistas.
Estudos mostraram que
atingir esse objetivo exigirá
um investimento entre 150
trilhões a 300 trilhões de
iuanes, com média de 3,75
trilhões a 7,5 trilhões de iua-

nes por ano. É aqui que o
financiamento verde pode
contribuir.
As finanças verdes da
China tiveram uma expansão robusta no ano passado, com empréstimos
verdes pendentes subindo
33% ano a ano, para 15,9
trilhões de iuanes. Os títulos verdes em circulação
se aproximaram de 1 trilhão de iuanes no fim de
outubro de 2021, mostram
os dados oficiais.
A qualidade dos ativos
de financiamento verde da
China é sólida, com a porcentagem dos empréstimos
verdes inadimplentes menor do que a taxa média de
empréstimos inadimplentes
dos bancos comerciais e nenhum incumprimento em
títulos verdes até outubro
do ano passado, de acordo
com Chen Yulu, vice-presidente do Banco Popular da
China, o banco central.
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2020. A Diretoria
Para o exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil 2020
2019
Demonstrações dos resultados Exercício findo em 31 de dezembro
Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Fluxo de caixa operacional
Em reais mil
2020
2019
Lucro líquido/prejuízo do exercício
103 (5.896)
Ativo circulante
2020
2019
Disponibilidades
2
1 Receita líquida de aluguéis e serviços
- Ajustes
(107)
(364)
Títulos e valores mobiliários
4.001
4.056 Custos de aluguéis e serviços
- Rendimento de títulos e valores mobiliários
40
Impostos a recuperar
6.917
82 Lucro bruto de aluguéis e serviços
- Ajuste de linearização
Lucro líquido/ prejuízo ajustado
(4) (6.220)
Adiantamentos
5
5 Despesas operacionais
10.925
4.144 Despesas administrativas
(9) Variações no capital circulante
Ativo não circulante
Outras perdas operacionais
- (1.224) Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
(40)
Depósitos e cauções
739
718 Prejuízo antes do resultado financeiro e da
(26)
(53)
Impostos de renda e contribuição social a recuperar
6.809 equivalência patrimonial
- (1.233) Impostos a recuperar
(21)
2.672
Partes relacionadas
184
26.158 Resultado de equivalência patrimonial
- Depósitos caução
(89)
923
33.685 Resultado financeiro líquido
129 (4.569) Fornecedores
21
(688)
Total do ativo
11.848
37.829 Receitas financeiras
129
168 Impostos e contribuições
(171)
2020
2019
Despesas financeiras
- (4.737) Salários e encargos sociais
(21)
(101)
Passivo circulante
Lucro/prejuízo antes da tributação
129 (5.802) Imposto de renda e contribuições sociais pagos
Outros
822
Impostos e contribuições a recolher
36
36 Imposto de renda e contribuição social
(51) (3.868)
Salários e encargos sociais
62
62 Correntes
(26)
(94) Fluxo de caixa aplicado pelas operações
Impostos e contribuições - parcelamentos
30
30 Diferidos
- Fluxo de caixa de investimentos
162
3.668
128
128 Lucro líquido/prejuízo do exercício
103 (5.896) Aquisição de títulos e valores mobiliários
Operações com partes relacionadas
(23)
200
Passivo não circulante
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em reais mil
Fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento
139
3.868
Partes relacionadas
23
Capital Lucros/ prejuízos
Fluxo de caixa de financiamentos
23
social
acumulados
Total
Dividendos Pagos
(87)
Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018
89.183
(45.609) 43.574 Fluxo de caixa aplicados nas atividades de financiamento
(87)
Capital social
89.183
89.183 Prejuízo do exercício
(5.896) (5.896) Fluxo de caixa
1
Prejuízos acumulados
(77.463)
(51.505) Saldo em 31 de dezembro de 2019
89.183
(51.505) 37.678 Caixa e equivalentes de caixa no início do período
1
1
11.720
37.678 Ajuste de exercícios anteriores
(25.974) (25.974) Caixa e equivalentes de caixa no final do período
2
1
Total do passivo e patrimônio líquido
11.848
37.829 Dividendos Pagos
(87)
(87) Variação no caixa
1
Lucro líquido do exercício
103
103
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Saldo em 31 de dezembro de 2020
89.183
(77.463) 11.720 totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provisionado considerando
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019.
Nota 1 – Contexto Operacional: A COFAC – Companhia Fluminense de Ad- dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercí- o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. (d) Outros ativos e
ministração e Comércio S/A (“Companhia”) tem por objeto social, a compra e cio. O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. As receitas passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos valores de
venda, permuta e locação de imóveis, próprios ou de terceiros, a incorporação e custos decorrem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos financeiros auferide edificações ou conjunto de edificações, a constituição, o desenvolvimento e centers. A Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos dos, reconhecidos pró-rata até a data do balanço. (e) Imposto de renda e cona comercialização de condomínios e loteamentos, a construção sob qualquer aluguéis pagos e custos correspondentes repassados pelos condomínios, com tribuição social. São computados em base mensal sob a sistemática do lucro
regime de imóveis próprios ou de terceiros. Nota 2 – Sumário das Práticas base no percentual de participação da Empresa nesses empreendimentos. (c) presumido, cuja base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São demonstrados pelos 32% para a receita proveniente de aluguéis e 100% para as receitas financeiras;
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões para crédito de re- a contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à razão de 32% sobre as
na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão alização duvidosa. A administração da empresa considera a referida provisão receitas brutas, sobre as quais se aplicam as alíquotas nominais. Nota 3 – Pade Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adotado como critério trimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2020, o capital social da Companhia
demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar o provisionamento, substancialmente, de todos os valores a receber conforme é de R$ 89.182.693 (2019 R$ 89.182.693 mil), dividido em 22.516.050 ações
certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de perdas. Com isso, a ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, imposto
Eduardo Langoni - Diretor - CPF: 023.403.067-44; Claudia da Rosa Cortes de Lacerda - Diretora - CPF: 965.075.517-91;
de renda, contribuição social e outras similares. Por serem estimativas, é normal
Rafael da Silva Bittencourt - Contador - CRC: 110239/O-4 CPF: 055.635.647-03
que variações possam ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações

COFAC - COMPANHIA FLUMINENSE DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A
CNPJ nº 28.234.284/0001-08

Demonstrações dos fluxos de caixa
Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2019. A Diretoria
Para o exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Demonstrações dos resultados Exercício findo em 31 de dezembro
Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
2019
2018
Em reais mil
2019
2018
Fluxo de caixa operacional
2019
2018
Ativo circulante
(5.896) 2.684
7 Lucro líquido/prejuízo do exercício
Disponibilidades
1
1 Receita líquida de aluguéis e serviços
Ajustes
Lucro
bruto
de
aluguéis
e
serviços
7
Títulos e valores mobiliários
4.056
7.360
Rendimento de títulos e valores mobiliários
(364) (111)
Impostos a recuperar
82
6.838 Despesas operacionais
Ajuste de linearização
40
Despesas
administrativas
(9)
(11)
Adiantamentos
5
5
Lucro líquido/ prejuízo ajustado
(6.220) 2.573
Outras
perdas
operacionais
(1.224)
822
Outros valores a receber
Variações no capital circulante
4.144 15.026 Prejuízo antes do resultado financeiro e da
Variações dos ativos e passivos operacionais
equivalência
patrimonial
(1.233)
(4)
Ativo não circulante
Contas a receber
(40)
Resultado
financeiro
líquido
(4.569)
2.389
Depósitos e cauções
718
3.390
Impostos a recuperar
(53) (1.221)
Receitas
financeiras
168
2.695
Impostos de renda e contribuição social a recuperar
6.809
2.672 (2.211)
(4.737)
(306) Depósitos caução
26.158 26.358 Despesas financeiras
Partes relacionadas
(89)
(1)
Lucro/prejuízo antes da tributação
(5.802)
2.385 Fornecedores
33.685 29.748 Imposto de renda e contribuição social
Impostos e contribuições
(688)
816
37.829 44.774 Correntes
Total do ativo
(171)
(94)
299 Salários e encargos sociais
(101)
(69)
2019
2018
Lucro líquido/prejuízo do exercício
(5.896)
2.684 Imposto de renda e contribuições sociais pagos
Outros
822
(1)
Passivo circulante
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Fluxo de caixa aplicado pelas operações
(3.868) (114)
Fornecedores
89
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Fluxo de caixa de investimentos
Impostos e contribuições a recolher
36
825
Aquisição de títulos e valores mobiliários
3.668 (192)
Capital Lucros/ prejuízos
Salários e encargos sociais
62
233
Operações com partes relacionadas
200
306
social
acumulados
Total
30
30
Impostos e contribuições - parcelamentos
3.868
114
89.183
(48.293) 40.890 Fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento
128
1.177 Saldo em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício
2.684
2.684 Fluxo de caixa
Passivo não circulante
1
1
89.183
(45.609) 43.574 Caixa e equivalentes de caixa no início do período
23
23 Saldo em 31 de dezembro de 2018
Partes relacionadas
1
1
(5.896) (5.896) Caixa e equivalentes de caixa no final do período
23
23 Prejuízo do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019
89.183
(51.505) 37.678 Variação no caixa
Patrimônio líquido
Capital social
89.183 89.183 certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, imPrejuízos acumulados
(51.505) (45.609) posto de renda, contribuição social e outras similares. Por serem estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas realizações ou
37.678 43.574 liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime de compe37.829 44.774 tência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional a
Total do passivo e patrimônio líquido
sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repassados pelos condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e de 2018.
Nota 1 – Contexto Operacional: A COFAC – Companhia Fluminense de Ad- para crédito de realização duvidosa. A administração da empresa considera a referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adoministração e Comércio S/A (“Companhia”) tem por objeto social, a compra e tado 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.
venda, permuta e locação de imóveis, próprios ou de terceiros, a incorporação (d) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos
de edificações ou conjunto de edificações, a constituição, o desenvolvimento e financeiros auferidos, reconhecidos pró-rata até a data do balanço. (e) Imposto de renda e contribuição social. São computados em base mensal sob a
a comercialização de condomínios e loteamentos, a construção sob qualquer sistemática do lucro presumido, cuja base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 32% para a receita proveniente de aluguéis e 100% para as
regime de imóveis próprios ou de terceiros. Nota 2 – Sumário das Práticas receitas financeiras; a contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à razão de 32% sobre as receitas brutas, sobre as quais se aplicam as alíquotas
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com nominais. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2019, o capital social da Companhia é de R$ 89.182.693 (2018 R$ 89.182.693 mil), dividido
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas em 22.516.050 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão
José Vicente Coelho Duprat Avellar - Diretor - CPF: 081.301.687-82
de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das
Claudia da Rosa Cortes de Lacerda - Diretora - CPF: 965.075.517-91
demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar
Rafael Da Silva Bittencourt - Contador - CRC: 110239/O-4 CPF: 055.635.647-03
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Três perguntas: um marketplace de antecipação de recebíveis
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Victor
Stabile,
CEO e cofundador da Liber Capital, sobre
a operação do marketplace
de antecipação de recebíveis fundado em 2017. No
ano passado, a fintech movimentou mais de R$ 17,2
bilhões em antecipação de
recebíveis, um aumento de
mais de 100% em relação a
2020, quando a plataforma
transacionou cerca de R$ 8
bilhões. A Liber Capital já
recebeu dois aportes, sendo
uma rodada seed em 2017
pela Igah Ventures, antiga
e.Bricks, e uma rodada Série A em 2019 pelo Spinet
Bank.

Como funciona o processo de ingresso de recebíveis na plataforma?
Primeiramente,
estabelecemos parcerias com
empresas que faturam em
geral acima de R$ 300 mi-

lhões por ano. Assim, nós
antecipamos os recebíveis
dos fornecedores contra
essas empresas. Trata-se de
uma forma de a grande empresa “emprestar” sua boa
qualidade de crédito para
seu pequeno fornecedor,
que ganha acesso a capital
barato e rápido.
Para fazermos isso, integramos a nossa plataforma
com os ERPs dessas empresas para termos acesso
às informações confiáveis
dos recebíveis de seus fornecedores. A partir dos
dados transmitidos pelas
empresas parceiras, cadastramos os fornecedores que
poderão oferecer seus recebíveis para antecipação na
plataforma.
Não há custos para as
empresas parceiras nem para os fornecedores que utilizam a plataforma. Somos
remunerados pelos financiadores com um percentual pequeno das transações,
que varia para cada caso em

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
17ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALA 210 - CORREDOR C
CASTELO, RIO DE JANEIRO-RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2375 E-mail: cap17vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS
PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE EM FASE DE
EXECUÇÃO proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO
S/A em face de ISABELA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
CARLOS ALBERTO FERREIRA GUIMARÃES, CLOTILDE ALVES
GUIMARÃES, FERNANDO PAIVA DA SILVA e IRACEMA
ALBUQUERQUE DA SILVA, nos autos do PROCESSO
Nº 0019328-64.2007.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz Titular da
Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, em especial ao(s)
Executado(s), Coproprietário e Credores hipotecários (se
houverem), que será realizado o público leilão híbrido, pelo Leiloeiro
Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na
Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP:
20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21)
98577-7550, onde o Primeiro Leilão será no dia 14/03/2022 às
13:00h, para venda por valor igual ou superior à avaliação, e o
Segundo Leilão no dia 17/03/2022 às 13:00h, pela melhor oferta,
onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 60% (sessenta
por cento) da avaliação, sendo realizado na MODALIDADE
PRESENCIAL na Sala de Leilões situada na Avenida Franklin
Roosevelt, n° 39, sala 707, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na
MODALIDADE ELETRÔNICA (ON-LINE) o leilão será realizado
através da plataforma de Leilões no site do Leiloeiro:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo certo que todos os
lances (presencial e on-line) ocorrerão de forma simultânea.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: LOTE 01) Laudo de Avaliação
Indireta de index. 898: APARTAMENTO 203, BL. 02, SITUADO NA
RUA MARLO DA COSTA E SOUZA, 135, BARRA DA TIJUCA, RIO DE
JANEIRO - RJ. MATRICULADO NO 9º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº
250.085 E NA PREFEITURA SOB A INSCRIÇÃO Nº 2.967.647-5 E
C.L. Nº 20140-0, COM 72M² DE ÁREA EDIFICADA, COM DIREITO A
01 VAGA DE GARAGEM, SITUADA NO PAVIMENTO TÉRREO OU NO
SUBSOLO, INDISTINTAMENTE, E A CORRESPONDENTE FRAÇÃO
IDEAL DE 0,002463 DO TERRENO. DESCRIÇÃO: Imóvel residencial
encontra-se de fundos para o logradouro público com 72 M² com
aproximadamente 19 (dezenove) anos de construção. O edifício é
composto de portaria e segurança em bom estado de conservação
e estrutura como piscina, churrasqueira, playground, jardim, salão
de festas. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelo
lote 02 do PAL de 43.434, que mede em sua totalidade 96,96m de
frente, 25,37m nos fundos mais 30,07m configurando qual a medida
anterior um ângulo obtuso interno, mais 31,16m estreitando o
terreno, configurando com a medida anterior um ângulo obtuso
externo, mais 23,48m estreitando o terreno, 26,29m à direita,
mais7,13m configurando com a medida anterior um ângulo obtuso
externo, mais 52,48m aprofundando o terreno, mais 15,32m
configurando com a medida anterior um ângulo obtuso interno,
mais 10,08m aprofundando o terreno e59,79m à esquerda,
confronta A direita com o lote 01, A esquerda com o lote 03, ambos
do PAL nº43.434 e de propriedade de Armando Ramos ou
sucessores e nos fundos, parte com o lote 03 e parte com a área
verde. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Assim, pelo método e
procedimento comparativo de dados de mercado, considerandose a sua localização, dimensões, padrão do logradouro e idade,
foi avaliado indiretamente o imóvel objeto de leilão em 27/07/2020
no valor de R$ 495,000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil
reais), correspondentes a 139.240,50 UFIR, que atualizada nesta
data perfaz o valor de R$ 569.702,50 (Quinhentos e sessenta e
nove mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos). DOS
DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que
conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 04/02/2022, constam
débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 24.569,72 (vinte e
quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois
centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos
de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 cuja soma perfaz o valor
aproximado de R$ 824,72 (Oitocentos e vinte e quatro reais e
setenta e dois centavos); Constam débitos de Condomínio, que
atualizado em 02/02/2022 perfaz a quantia de R$ 60.938,49
(sessenta mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e nove
centavos), sendo certo que todos os débitos acima apresentados,
serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES DO RGI: Cientes
os interessados do seguinte: Que o Imóvel está registrado em
nome de FERNANDO PAIVA DA SILVA e IRACEMA ALBUQUERQUE
DA SILVA; Que consta registro de HIPOTECA no R-9 da matrícula nº
250.085 do 9º RGI, contudo, a Credora Hipotecária se manifestou
nos autos no index. 1011/1012 informando a liquidação do
Contrato Habitacional Hipotecário, e não possuindo interesse e/
ou legitimidade de créditos decorrentes do referido imóvel. LOTE
02) Laudo de Avaliação Indireta de index. 977: APARTAMENTO 307,
BL. 01 DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GENOVA, SITUADO NA RUA
ALFREDO CESCHIATTI, Nº 100, JACAREPAGUÁ, RIO DE JANEIRO RJ. MATRICULADO NO 9º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 229.764 E NA
PREFEITURA SOB A INSCRIÇÃO Nº 3.059.450-1 E C.L. Nº 20193-9,
COM 87M² DE ÁREA EDIFICADA, COM DIREITO AO USO INDISTINTO
DE 01 VAGA DE GARAGEM, SITUADA NO SUBSOLO, E A
CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 0,004178 DO TERRENO.

conformidade com a complexidade dos programas,
ou seja, com a pulverização
das cadeias de suprimento das empresas parceiras.
Além de fornecermos a plataforma digital, operamos
os programas com seus
fornecedores de todos os
tamanhos, inclusive pequenos. Dessa forma, a fintech
tem um grande trabalho para prospectar, fazer o onboarding/cadastro e relacionamento com todos eles.
Como funciona o processo de antecipação de
recebíveis disponibilizados na plataforma?
O investidor deve escolher o recebível levando
em consideração o risco de
cada empresa que irá pagá-lo (sacado), seu prazo de
vencimento, retorno esperado e diversificação da
carteira de recebíveis. Caso
haja inadimplência, a responsabilidade pela cobrança
é sempre do cessionário. No

entanto, nós o auxiliamos na
cobrança amigável dentro
dos primeiros 7 dias de atraso e indicamos escritórios
especializados para protesto,
caso supere este prazo.
A taxa de desconto é definida pelo mercado baseado no risco de crédito do
sacado de cada recebível.
Como temos mais de 15
bancos, 68 fundos e 1200
investidores individuais conectados na plataforma, o
processo competitivo resulta em taxas muito inferiores
à média do mercado. Com
isso, conseguimos atender
empresas de todos os portes e setores da economia.
Temos diversas modalidades de formação de taxa,
entre elas um leilão no qual
o fornecedor visualiza a
melhor proposta disponível
para cada recebível. Além
da dinâmica competitiva, a
taxa de desconto depende
do risco de crédito da grande empresa (sacado) e do
prazo dos recebíveis.

DESCRIÇÃO: Trata-se de apartamento residencial em condomínio
de dois blocos, em prédio com elevador e garagem subterrânea,
além de piscina e portaria 24 horas por dia. DAS
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Designado pelo lote 04 do PAL
43.643, que mede em sua totalidade 87,50m de frente para Rua E,
87,50m nos fundos pela ciclovia, a direita, confrontando com o lote
02, mede 41,50m mais 37,00m alargando o terreno, mais 41,50m
aprofundando o terreno e a esquerda, confrontando com o lote 06,
mede 41,50m, mais 37,00m estreitando o terreno, mais 41,50m
aprofundando o terreno. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Assim, foi
avaliado indiretamente o imóvel objeto de leilão em 24/06/2021 no
valor de R$ 550,000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais),
correspondentes a 148.436,02 UFIR, que atualizadas nesta data,
perfaz o valor de R$ 607.325,97 (Seiscentos e sete mil, trezentos
e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos). DOS DÉBITOS
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfiteutica atualizada em 04/02/2022, constam débitos de IPTU
no valor total aproximado de R$ 2.162,00 (Dois mil e cento e
sessenta e dois reais); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes
aos anos de 2020 e 2021 cuja soma perfaz o valor aproximado de
R$ 230,68 (Duzentos e trinta reais e sessenta e oito centavos);
Ciente os interessados que segundo informações da
administradora do Condomínio Gênova, NÃO constam débitos de
Condomínio. Ciente os interessados que todos os débitos acima
apresentados, serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES
DO RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que consta no R-05
registro de COMPRA E VENDA em favor de CARLOS ALBERTO
FERREIRA GUIMARÃES e sua mulher CLOTILDE ALVES
GUIMARÃES; Que consta no R-06 da matrícula nº 229.764 do 9º
RGI, registro de HIPOTECA em favor da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, para garantia do valor de R$ 82.629,61, a serem pagas
no prazo de 180 meses, vencendo-se a primeira parcela em 14/
08/2000. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que os executados foram citados no
index. 102/116 e 343; Que a Sentença foi prolatada no index. 347/
350; Que no index. 648 consta deferimento da penhora; Que o
Termo de Penhora foi Lavrado no index. 653/655; Que consta
penhora no rosto dos Autos referente ao processo nº005629171.2007.8.19.0001 da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ,
conforme index. 855/870. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1.
Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos no
presente edital, sendo certo que os horários considerados neste
edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os
interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica
(Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online
exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo
seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3.
Os interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG, CPF e enviar
uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de identidade
aberto (frente e verso) do representante legal ou do preposto da
pessoa jurídica respectiva, bem como procuração com poderes
para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se
fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada
através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se
indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os
Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo
provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante
das diferentes velocidades nas transmissões de dados,
dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo
provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados
que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 7. Demais
informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo,
assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS
ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital,
caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC).
2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado,
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções

Victor Stabile

Para pessoas físicas, não
há valores mínimos e máximos de investimento. A
quantia depende do valor
das duplicatas, que variam
de R$ 30 a R$ 500 mil. Como a Liber Capital trabalha
com muitas empresas do setor supermercadista e hortifruti, isso possibilita investir em duplicatas pequenas
para quem deseja começar
com um valor menor.
Quais são as perspectivas desse mercado no

Brasil e na América Latina?
Segundo o Banco Central do Brasil, o mercado
de desconto de duplicatas
e recebíveis vem crescendo
em média 20% ao ano nos
últimos 15 anos e não há
sinal de desaceleração. Pelo contrário, com a criação
da duplicata escritural eletrônica e a implantação do
Open Banking, é esperado
que este mercado cresça de
forma ainda mais acelerada
nos próximos anos.

futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerarse-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Em relação a preferência na
arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do
CPC. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão,
o valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo
892, caput, do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente,
o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor
lançado, com a complementação no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo
efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetuado no
primeiro dia útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo.
2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação,
ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante
deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor
correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação
ou adjudicação após o início do Primeiro Leilão, o qual não está
incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o
reembolso integral das despesas adiantadas para a realização
do leilão, que serão deduzidas do produto da arrematação, ou no
caso de arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e
§3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar
imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor das despesas
realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de sustação do
leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será
devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da
Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso
integral das despesas adiantadas para sua realização. 4. Caso
haja proposta para arrematação pela forma parcelada (Art. 895 do
CPC/2015), as mesmas deverão ser encaminhadas por escrito,
exclusivamente para o e-mail: sergiorepresas@gmail.com, ou
entregue em mãos, diretamente ao leiloeiro, sempre antes do
início de cada leilão, e havendo propostas parceladas de igual
valor, as mesmas serão submetidas ao Juízo deste processo,
obedecendo desta forma o que dispõe o Art. 895 do NCPC. 4.1.
Não havendo lances para pagamento a vista, a proposta com o
maior valor de lance, contendo o maior valor de entrada e menor
quantidade de parcelas será declarada como lance vencedor e
será submetida ao Juízo deste processo; 4.2. Deverá o arrematante
no prazo de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor
da entrada, mediante guia judicial; 4.3. O início para o pagamento
das parcelas para quitação do saldo remanescente, será de trinta
dias após o pagamento do valor da entrada, sendo em parcelas
mensais e sucessivas, corrigidas mensalmente pelo índice da
poupança, depositando-as em conta-judicial à disposição do Juízo
deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio
imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca judicial (CPC,
art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a proposta de
pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado, na forma do art. 895, inciso
II, § 7º, do CPC. 6. Cientes os interessados que os débitos fiscais
atrelados ao imóvel serão sub-rogados no produto da hasta,
conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN, cabendo ao
arrematante, após a prova do depósito integral, diligenciar junto
à rede mundial de computadores para indicação do débito exato,
com o que será deferido o levantamento do valor respectivo.
Após prova da quitação fiscal será expedida a carta de
arrematação. 7. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes
todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu
favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em
especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com
segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de
inteira responsabilidade do respectivo arrematante.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi
expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) e Promitentes Compradores intimado(s) da hasta
pública por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do
NCPC. O edital se encontra disponibilizado nos autos e será
publicado no site do Leiloeiro. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de
2022. Eu Marceli da Silva Argento - Mat. 01-31466 o fiz datilografar
e subscrevo. Dr.(a) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz Titular.
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Conteúdo para melhorar atendimento
aos consumidores na oferta de crédito

A

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira de Bancos
(ABBC) lançaram o e-book
Autorregulação de Operações de Crédito e Cartão
Consignado, um conteúdo
voltado para os correspondentes bancários e que pode ser acessado e baixado
gratuitamente no link (https://www.normativoconsignado.com.br/).
Segundo a Febraban,
no e-book, que envolveu
a colaboração das 32 instituições financeiras signatárias, o correspondente irá
encontrar informações sobre a governança e o funcionamento do Sistema de
Autorregulação, além das
regras em vigor para boas
práticas de oferta, contratação de empréstimo pessoal
e cartão de crédito com pagamento mediante consignação.
O conteúdo traz assuntos como contratação,
fatura, direito de desis-

tência, proteção de dados
pessoais, bloqueio para
recebimento de ofertas,
portabilidade, certificação
de correspondentes, entre
outros temas.
Para acessar o e-book,
o usuário deve aceitar os
termos e condições da política de privacidade, em
cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) e fornecer informações pessoais (CPF, nome e e-mail). Concluída a
leitura do conteúdo, o usuário será convidado a fazer
um quiz com 10 questões
para avaliação de conhecimento.
A Autorregulação do
Consignado foi criada em
janeiro de 2020 para promover boas práticas, fortalecer a proteção do consumidor e aperfeiçoar a oferta
de crédito consignado no
país. Atualmente 99% dos
bancos que atuam nesse
mercado aderiram voluntariamente a essa importante
iniciativa.

O.B.Q.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de janeiro de 2022
1. Data, Local e Hora: Aos 17 dias do mês de janeiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e Participações
S.A., localizada na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista titular de 100% (cem por cento) das ações de
emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Denis Lacerda de Queiroz e secretariados pelo Sr. Lucas Bittencourt Lacreta. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração
da denominação social da Companhia; (ii) a alteração do endereço da sede da Companhia; (iii) a aceitação da renúncia dos diretores atuais e
eleição dos novos diretores; (iv) a ratificação da total integralização do capital subscrito de R$300,00 (trezentos reais) pelo acionista único da
Companhia e a realização de aumento do capital social da Companhia; (v) a alteração, reforma, renumeração geral e consolidação do estatuto
social da Companhia, inclusive para realizar a inserção de cláusula arbitral para resolução de conflitos societários; e (vi) a autorização à administração da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação das matérias aprovadas. 5. Deliberações: Após análise e
discussão, o acionista único, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou e aprovou o quanto segue: (i) Foi aprovada a alteração da denominação social da Companhia, que passará a ser Sul Concessões e Participações S/A. “Artigo 1º - Sob a denominação de Sul Concessões e Participações S.A., (“Companhia”), fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado, que será regida pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável à espécie.” (ii) Foi aprovada a alteração do endereço da sede da Companhia, que passará a ser localizada na Av. Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em decorrência da deliberação
constante acima, os acionistas aprovaram a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a
seguinte nova redação: “Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº
3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. (iii) Foram
aprovadas as renúncias apresentadas pelos Diretores da Companhia, conforme abaixo: (a) renúncia ao cargo de Diretora apresentada pela Sra.
Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua
Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932, expedida pela
SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 764.868.778-04, nos termos da carta de renúncia por ela entregue à Companhia nesta data, arquivada na
sede da Companhia e anexa à presente como Anexo I; e (b) renúncia ao cargo de Diretor apresentada pelo Sr. Cleber Faria Fernandes, brasileiro,
casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portador da cédula de identidade RG nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME
sob o nº 192.212.358-74, nos termos da carta de renúncia por ela entregue à Companhia nesta data, arquivada na sede da Companhia e anexa
à presente como Anexo I. Foi aprovada a eleição dos novos membros da diretoria da Companhia, todos com mandato de 2 (dois) anos contado
a partir desta data: (a) Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 10 de setembro de 1979, administrador de empresas
portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.023 - SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e-mail:
lucas.lacreta@montepartners.com, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (b) Denis Lacerda de Queiróz, brasileiro, divorciado,
administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 056.203.7560 -SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 668.457.425-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. dos Bandeirantes, 191, apto. 101, Sion, CEP 30315-000, e-mail:
denis.lacerda@waterfy.com.br, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os novos Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, não
estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela;
em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante
assinatura do seus respectivos Termos de Posse, na forma do Artigo 149 da Lei nº 6.404/1976, os quais integram a presente ata como Anexo II,
devendo permanecer no exercício de seus respectivos cargos até a investidura de seus sucessores. (iv) Foi aprovada neste ato, (a) a total integralização de 300 (trezentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal anteriormente subscritas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pela
acionista única da Companhia, Norte Saneamento S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.806.062/0001-35, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 3530057311-1, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000 (“Norte”) em moeda corrente nacional e, também, (b) o aumento do capital
social da Companhia, mediante a emissão de 7.000.000 (sete milhões) de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$1,00 (um real) por ação, resultando no preço total de emissão de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) (“Novas Ações”). As Novas
Ações foram totalmente subscritas pela Norte, acionista única da Companhia, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata como Anexo
III, e terão as mesmas características e gozarão dos mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia atualmente existentes. A integralização das ações de emissão da Companhia mencionada no item (b) anterior é realizada, neste ato, mediante a conferência ao capital social da Companhia de crédito de titularidade da acionista Norte contra Anderson Sandrini Botega, inscrito no CPF/
ME sob o nº 020.358.299-33 (“Mutuário”), representado pelo Contrato de Mútuo e Outras Avenças celebrado entre o Mutuário e a Norte em 10 de
novembro de 2021, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) (“Crédito”), incluindo eventuais juros e reajustes, e acompanhado de todas
as garantias do Crédito oferecida pelo Mutuário e terceiros, na forma do Artigo 287 da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil Brasileiro”). Em conformidade com o Artigo 8º da Lei das S.A., foi apresentado, pela, Norte laudo de avaliação a valor contábil do Crédito, elaborado pela Teixeira Naves
Consultoria Contábil Ltda., registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob nº 2SP036334/O4, com sede e domicílio a Avenida Arnaldo Rojek, nº 110 – prédio 2, 1º andar, bairro Altos de Jordanésia, cidade de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP: 07786-525, inscrita no
CNPJ.MF. sob nº 26.578.291/0001-93, representada por Elizeu Luiz Teixeira, brasileiro, contador devidamente inscrito no CRC-SP 1SP130.910/O-3,
portador da cédula de identidade RG nº. 10.274.739 SSP/SP, CPF/MF nº. 065.500.228-60, residente e domiciliado na Rua Esparta, nº. 469 Alpes
dos Araçás, (Condomínio Scorpios Village II) Jordanésia, Cajamar, SP, CEP 07788-035 (“Empresa Especializada”), cuja cópia integra a presente
ata como Anexo IV e que confirma o valor atribuído ao Crédito para fins de integralização das novas ações subscritas pela Norte, nos termos
acima. Em decorrência da conferência do Crédito ao capital social da Companhia, esta passa a ser a sua legítima titular, para todos os fins de
direito, ficando a Norte responsável (a) pela solvência do Mutuário, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 10 da Lei das S.A.; e (b) por notificar
o Mutuário acerca da cessão do Crédito ora realizada pela Norte em favor da Companhia, na forma do 290 do Código Civil Brasileiro. Assim, o
capital social da Companhia passará dos atuais R$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, para R$ 7.000.500,00 (sete milhões e quinhentos reais), representado por 7.000.500 (sete milhões e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 7.000.500,00 (sete milhões e quinhentos reais), representado por 7.000.500 (sete milhões e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O capital social encontra-se totalmente subscrito e integralizado.” (v) Foi aprovada a
alteração, reforma, renumeração e consolidação do Estatuto inclusive para realizar a inserção de cláusula arbitral para resolução de conflitos
societários, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a redação constante do Anexo V à presente ata. (vi) Por fim, fica autorizado que
diretores da Companhia pratiquem todas as medidas e tomem todas as providências que se fizerem necessárias à execução e implementação das
deliberações ora aprovados, incluindo, mas sem limitação, os registros, arquivamentos e publicações necessários. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da
assembleia extraordinária pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a lavratura da ata da assembleia extraordinária, a
presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Mesa: Denis
Lacerda de Queiroz – presidente; e Lucas Bittencourt Lacreta – secretário. Acionista presente: Norte Saneamento S.A., representada por seus diretores Lucas Bittencourt Lacreta e Denis Lacerda de Queiroz. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. Certifico que a presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: Denis Lacerda de Queiroz - Presidente da Mesa, Lucas Bittencourt Lacreta - Secretário da Mesa. Acionista:
Norte Saneamento S.A. - Denis Lacerda de Queiroz - Diretor, Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor. Visto do Advogado: Gabriel Sollero Figueira
– OAB/SP 310.303.
Anexo I - Cartas de Renúncia - Carta de Renúncia de Diretor. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A. - Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905 - São Paulo/SP. Ref.: Carta de Renúncia: Prezados
Senhores, Por meio da presente, eu, Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905, portador da cédula de identidade RG
nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 192.212.358-74, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor da
O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista,
CEP 01405-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.277.147/0001-36 e NIRE 3530057560-1. A presente renúncia tem eficácia imediata e é realizada em caráter irrevogável e irretratável. Atenciosamente, Cleber Faria Fernandes.
Carta de Renúncia de Diretor - São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A. - Rua Pamplona, nº
818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905 - São Paulo/SP. Ref.: Carta de Renúncia: Prezados Senhores, Por meio da presente, eu,
Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua
Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905, portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932, expedida pela SSP/
SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 764.868.778-04, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretora da O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e
Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.277.147/0001-36 e NIRE 3530057560-1. A presente renúncia tem eficácia imediata
e é realizada em caráter irrevogável e irretratável. Atenciosamente, Sueli de Fátima Ferretti.
Anexo II - Termos de Posse de Diretor - Termo de Posse de Diretor. Sul Concessões e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36
- NIRE 3530057560-1. Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 10 de setembro de 1979, administrador de empresas
portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29 residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi CEP 04531-011, e-mail:
lucas.lacreta@montepartners.com, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto
à sua nomeação para exercer o cargo de Diretor sem designação específica da Sul Concessões e Participações S.A., sociedade por ações de
capital fechado validamente existente e devidamente constituída de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na Av.
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 43.277.147/0001-36 (“Companhia”), com início de mandato na presente data, declarando e garantindo que: (i) não está incurso em
nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades,
seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou,
ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
e (iii) para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu domicílio é aquele acima referido. São
Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. Lucas Bittencourt Lacreta.
Termo de Posse de Diretor - Sul Concessões e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1. Denis Lacerda de
Queiróz, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 056.203.7560, SSP/BA, inscrito no CPF/ME
sob o nº 668.457.425-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. dos Bandeirantes, 191, apto 101,
Sion, CEP 30315-000, e-mail: denis.lacerda@waterfy.com.br, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de Diretor sem designação específica da Sul Concessões e Participações
S.A., sociedade por ações de capital fechado validamente existente e devidamente constituída de acordo com as Leis da República Federativa
do Brasil, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.277.147/0001-36 (“Companhia”), com início de mandato na presente data, declarando e garantindo
que: (i) não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) não está impedido de exercer
a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
fé pública ou a propriedade; e (iii) para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu domicílio
é aquele acima referido. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. Denis Lacerda de Queiróz.
Anexo III - Boletim de Subscrição da Sul Concessões e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1. Data:
17/01/2022 - Boletim nº 01/01.
Valor do capital subscrito:
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
Quantidade de ações emitidas: 7.000.000 (sete milhões) de ações ordinárias nominativas.
Preço de emissão por ação: 1,00 (um real)
Conferência ao capital social da Companhia de crédito de titularidade da acionista Norte contra Anderson
Sandrini Botega, inscrito no CPF/ME sob o nº 020.358.299-33 (“Mutuário”), representado pelo Contrato de
Mútuo e Outras Avenças celebrado entre o Mutuário e a Norte em 10 de novembro de 2021, no valor de R$
Forma de integralização:
7.000.000,00 (sete milhões de reais) (“Crédito”), incluindo eventuais juros e reajustes, e acompanhado de
todas as garantias do Crédito oferecida pelo Mutuário e terceiros, na forma do Artigo 287 da Lei nº 10.406/02
para integralização das ações emitidas por meio deste boletim de subscrição.

O sistema de Autorregulação conta com um sistema de bloqueio de ligações de telemarketing para
bloquear ofertas de crédito consignado (a plataforma Não me Perturbe),
uma base de dados para
monitorar reclamções dos
consumidores sobre oferta inadequada do produto;
e também com um conjunto de medidas voltadas
à transparência, ao combate ao assédio comercial e à
qualificação de correspondentes.
Desde o início de suas atividades, 805 sanções
foram aplicadas a correspondentes, sendo que destes, 367 foram advertidos e
174 tiveram suas atividades
suspensas temporariamente entre 5 e 30 dias. Além
disso, outros 34 correspondentes foram suspensos
definitivamente e estão impedidos de prestar serviços
aos bancos signatários da
Autorregulação, informou a
Febraban.

Papéis de maior rentabilidade em janeiro

O

s títulos de renda
fixa atrelados a taxas de curtíssimo
prazo apresentaram o melhor
desempenho no primeiro
mês de 2022, segundo o nosso Boletim de Renda Fixa. O
relatório mostra que o IDADI, índice que representa as
debêntures indexadas à taxa
DI diária, avançou 0,86% no
último mês. Já o IMA-S, que
contempla títulos públicos
indexados à Selic diária, aumentou 0,83% no período.
“O resultado reflete, em
certa medida, os efeitos da
trajetória de alta da taxa de juros, que foi fixada em 10,75%
na última reunião do Copom
Comitê de Política Monetária]”, afirma Hilton Notini,

CNPJ/ME:

A

Caixa Econômica
Federal anunciou
nesta quinta-feira
a antecipação da oferta
de recursos para financiar
as atividades agrícolas do
segundo semestre da safra 2021/2022, a chamada
safra verão, que se esten-

Norte Saneamento S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano,
CEP 01451-000 – São Paulo/SP.
42.806.062/0001-35

Ações subscritas:
Valor
Valor a
Data Limite para
Número das
Integralizado
integralizar
Integralização
ações:
7.000.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal R$ 7.000.000,00
R$ 0
N/A
501 a 7.000.500
O subscritor declara, para todos os fins, estar de acordo com as condições expressas no presente Boletim de Subscrição e se compromete a cumprir
as obrigações nele consignadas. Norte Saneamento S.A. - Denis Lacerda de Queiroz - Diretor, Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor.
Anexo IV - Laudo de Avaliação do Crédito Elaborado pela Empresa Especializada. Laudo de Avaliação Contábil. 1. Objetivo. Teixeira Naves
Consultoria Contábil Ltda., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o no 2SP036334/O-4 e no C.N.P.J./M.F.
sob o nº 26.578.291/0001-93, sociedade empresária limitada estabelecida em Cajamar, SP, à Avenida Arnaldo Rojek, n° 110 - prédio 2, 1º andar,
bairro Altos de Jordanésia, CEP: 07786-525, indicada pela diretoria da Norte Saneamento S.A. com sede social em São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, conj. 31, Jardim Paulistano, C.E.P. 01451-000, inscrita no C.N.P.J./M.F nº 42.806.062/0001-35, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - sob NIRE n° 35300573111 (“Norte Saneamento”), como perito
avaliador, para determinar o valor do crédito que detém como Ativo Circulante no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) oriundo de
mútuo conforme contrato realizado em 10 de novembro de 2021 com Anderson Sandrini Botega, RG n° 3026440/SESPDC-SC, CPF 020.358.29933, residente e domiciliado na Rua Washington Luis, 167, Vila Moema, CEP 88705-230, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, que será
objeto de aumento do capital social na empresa O.B.Q.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., que terá a sua denominação social alterada
para Sul Concessões e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 43.277.247/0001-36 (“Sul Concessões”). Essa indicação foi ratificada
em assembleia geral extraordinária dos acionistas da Sul Concessões a ser realizada. Teixeira Naves Consultoria Contábil Ltda. vem, através de
seu sócio Sr. Elizeu Luiz Teixeira, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o n° 1SP130910/O-3, formular o
presente laudo de avaliação contábil para formalizar o resultado de seu trabalho. 2. Metodologia e critério de avaliação. A avaliação foi efetuada
aplicando-se a metodologia contábil, ou seja, com base nos valores dispostos nos registros contábeis, auxiliares e demais elementos próprios
da contabilidade da Norte Saneamento S.A., com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/11/2021 e está fundamentada nos artigos 183
e 184 da Lei nº 6.404/76. Obtivemos os referidos registros e discutimos com a Administração os critérios adotados na elaboração do balanço
patrimonial, atentando, em especial, para as principais contas constantes do mesmo e constatamos que as práticas contábeis emanadas
da legislação societária brasileira foram observadas. 3. Ausência de conflito de interesses e outras informações. Conforme determinado pela
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 319 de 3 de dezembro de 1999 informamos que: (i) não temos interesse, direto ou indireto, na
Norte Saneamento, na Sul Concessões ou na operação, bem como qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de
interesses e (ii) o controlador ou os administradores da Norte Saneamento ou da Sul Concessões não direcionaram, limitaram, dificultaram ou
praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos
ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade deste laudo de avaliação contábil. 4. Conclusão. Com base nos procedimentos acima
descritos, o valor do crédito correspondente a operação do mútuo da Norte Saneamento S.A., na data-base de 30 de novembro de 2021, destacado
no Anexo, que é parte integrante deste Laudo, é de R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais). São Paulo, 17 de janeiro de 2022. Teixeira Naves
Consultoria Contábil Ltda. - 2SP036334/O-4, Elizeu Luiz Teixeira - Contador - CRC1 SP 13 0910/O-3.
Anexo ao Laudo de Avaliação de Crédito Contábil da Norte Saneamento S.A. em 30 de novembro de 2021 - Norte Saneamento S.A.: Balanço
Patrimonial encerrado em 30/11/2021:
ATIVO
PASSIVO
Circulante
12.820.643,70 Circulante
16.731,16
Disponível
20.643,70 Patrimônio Líquido
12.803.912,54
Créditos a Receber
12.800.000,00 Capital Social
13.626.000,00
Mútuo Pessoa Física
7.000.000,00 (-) Capital Social a Integralizar
(800.000,00)
Mútuo Pessoa Jurídica
5.800.000,00 Resultados Acumulados
(22.087,46)
TOTAL DO ATIVO
12.820.643,70 TOTAL DO PASSIVO
12.820.643,70
Anexo V - Estatuto Social da Sul Concessões e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1. Estatuto Social:
Capítulo I - Denominação, Sede, Duração e Objeto. Art. 1º - A M. Transport Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente estatuto social e pela legislação aplicável, em especial pela lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”). Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31,
Jardim Paulistano, CEP 01451-000, podendo abrir, transferir ou encerrar filiais, escritórios, agências e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as exigências legais e estatutárias aplicáveis. Art. 3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Art. 4º - A Companhia tem por objeto social a participação em sociedades de propósito específico, constituídas sob a forma de sociedade
por ações, excetuadas instituições financeiras. Capítulo II - Capital Social e Ações. Art. 5º - O capital social da Companhia é de R$ 7.000.500,00
(sete milhões e quinhentos reais), representado por 7.000.500 (sete milhões e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O
capital social encontra-se totalmente subscrito e integralizado. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas
deliberações da assembleia geral, as quais serão tomadas na forma deste estatuto social e da legislação aplicável. Parágrafo 2º - É vedado à
Companhia, em qualquer hipótese, emitir partes beneficiárias bem como manter tais títulos em circulação. Parágrafo 3º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia que não reconhecerá mais que um proprietário para exercer os direitos a elas inerentes. Parágrafo 4º - Todas as
ações de emissão da Companhia serão lavradas nos livros próprios da Companhia em nome de seus titulares. Capítulo III - Assembleia Geral.
Art. 6º - Os acionistas se reunirão em assembleia geral ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas em sua convocação, instalação e deliberações as disposições legais
aplicáveis e o presente estatuto social. Art. 7º - A assembleia geral será presidida por qualquer dos diretores. O presidente da assembleia geral
convidará outra pessoa, dentre os presentes, incluindo eventuais advogados convidados por ele para acompanhar a assembleia, para atuar como
secretário. Art. 8º - As decisões da assembleia geral, ressalvados quóruns superiores previstos em lei, serão tomadas por maioria qualificada, ou
seja, mediante voto favorável de acionistas titulares de ações com direito a voto representativas da maioria do capital social votante da Companhia, não se computando os votos em branco. Art. 9º - À assembleia geral compete as atribuições que lhe são conferidas pela Lei das S.A. Capítulo IV - Diretoria. Art. 10 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 (dois) Diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto. Parágrafo Primeiro. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos
pela própria Assembleia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades. Parágrafo Segundo. O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos,
permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Parágrafo Terceiro - A
remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral. Art. 11. A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios
sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as medidas que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste
Estatuto. Parágrafo Primeiro. Exceto pelo quanto disposto no Art. 13 abaixo, a representação ativa e passiva da Companhia nos atos e operações
de gestão ordinária dos negócios sociais, em quaisquer documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou
que a exonere de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (b) por
um Diretor, em conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma do Artigo 12 abaixo; ou (c) por 1 (um) ou mais procuradores, observados os
termos do Artigo 12 deste Estatuto. Art. 12. Os Diretores da Companhia poderão, em conjunto, constituir procuradores em nome da Companhia
para, em conjunto ou separadamente, representar a Companhia e praticar os atos e operações que vierem a ser especificados nos respectivos
instrumentos de mandato. Os instrumentos de procuração deverão conter, com exceção daqueles para fins judiciais, prazo de validade determinado, que não poderá exceder a 1 (um) ano. Art. 13. A Companhia poderá ser representada por somente um diretor ou por um procurador mediante procuração emitida na forma do Artigo 12 acima, na prática dos seguintes atos: (a) representação da Companhia perante a Infraestrutura de
Chaves Brasileiras – ICP-Brasil e todas as autoridades certificadoras, inclusive a Certisign Certificadora Digital, Serasa Experian, Valid Certificadora Digital, Soluti Certificação Digital, AC Digitalsign, SERPRO ou qualquer outra, para emissão, renovação ou revogação de certificado digital do
tipo A1, A3 ou qualquer outro tipo existente ou que venha a ser criado; e (b) representação da Companhia perante órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal, notadamente e sem limitação a Secretaria da Receita Federal, Secretarias de Estado da Fazenda, Secretarias
Municipais da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Juntas Comerciais, Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, e perante o poder judiciário,
inclusive para receber citações e para comparecer em juízo. Art. 14. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de Diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em quaisquer obrigações ou responsabilidades relativas
a negócios e/ou operações estranhas ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.
Capítulo V - Conselho Fiscal. Art. 15 - O conselho fiscal da Companhia é um órgão não permanente e será instalado pela assembleia geral a
pedido de acionista, nos termos da legislação aplicável, tendo a composição, os poderes e as funções previstos em lei. Capítulo VI - Exercício
Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Art. 16 - O exercício social da Companhia terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social serão levantadas as demonstrações financeiras exigidas por lei. Art. 17 - As demonstrações
financeiras e contábeis da Companhia deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Art.
18 - Após efetuados os ajustes previstos em lei e a retenção para a constituição das reservas legais, a assembleia geral deliberará sobre a destinação do saldo do lucro líquido, mediante proposta da administração e de opinião prévia do conselho fiscal, se instalado, observadas as disposições legais aplicáveis, sendo que ao menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido será distribuído aos acionistas, proporcionalmente às
suas participações no capital social da Companhia, a título de dividendos obrigatórios. Art. 19 - A Companhia poderá preparar demonstrações
financeiras em períodos menores e distribuir dividendos intermediários com base nos resultados apurados em tais demonstrações ou à conta de
lucros acumulados ou de reserva de lucros. Art. 20 - A Companhia poderá creditar ou pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio. As importâncias pagas ou creditadas pela companhia a título de juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Liquidação. Art. 21 - A Companhia deverá entrar em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à assembleia geral
eleger o liquidante. Capítulo VIII - Resolução de Controvérsias. Art. 22 - Toda e qualquer controvérsia oriunda deste Estatuto ou à constituição,
operação, gestão e funcionamento da Companhia e que não possam ser solucionadas amigavelmente será resolvida por meio de arbitragem. A
arbitragem será realizada em português, aplicando-se as leis brasileiras, e será administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da
B3 (“Câmara”), por meio das regras contidas no regulamento da Câmara (“Regulamento”). Parágrafo Primeiro - O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, competindo à(s) parte(s) requerente(s) (em conjunto) nomear 1 (um) árbitro de sua confiança e à(s) parte(s) requerida(s) (em conjunto) nomear 1 (um) árbitro de sua confiança, e o 3º (terceiro) será indicado de comum acordo pelos árbitros, sendo certo que os
árbitros substitutos serão indicados pelo presidente da Câmara. O árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerente(s) deverá ser nomeado no requerimento de arbitragem; o árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerida(s) deverá ser nomeado na comunicação de aceitação da arbitragem e o terceiro árbitro deverá ser nomeado no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da aceitação do árbitro da(s) parte(s) requerida(s). Parágrafo Segundo - O tribunal arbitral terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e o procedimento arbitral será conduzido na língua portuguesa.
Parágrafo Terceiro - Salvo quando de outra forma disposto na decisão arbitral, a(s) parte(s) requerente(s) e requerida(s) pagará(ão) os honorários, custas e despesas do respectivo árbitro que tiver(em) indicado, rateando-se entre as parte(s) requerida(s), de um lado, e parte(s) requerente(s), de outro lado, os honorários, custas e despesas do terceiro árbitro na proporção de 50% (cinquenta por cento). Caso haja mais de uma
parte em um dos polos do procedimento arbitral, os honorários, custas e despesas alocados a referido polo serão rateados de forma igual entre
elas. Parágrafo Quarto - Escolhidos os árbitros, as partes instalarão o procedimento arbitral perante a Câmara. Parágrafo Quinto. Os procedimentos arbitrais deverão ser conduzidos de maneira sigilosa. Parágrafo Sexto - Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva
e vinculativa, constituindo título executivo judicial vinculante, obrigando as partes a cumprir o determinado na decisão arbitral, independentemente de execução judicial. Parágrafo Sétimo - Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar deverá ser requerida ao tribunal arbitral e cumprida por solicitação do referido tribunal arbitral ao juiz estatal competente, no foro eleito conforme o Parágrafo
Oitavo abaixo. Parágrafo Oitavo - Caso qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou relacionada a este Estatuto, ou à constituição,
operação, gestão e funcionamento da Companhia, não possa, por força de lei, ser dirimida pela via arbitral, bem como para a obtenção das medidas coercitivas ou cautelares antecedentes, anteriores, vinculantes ou temporárias, bem como para o início obrigatório no procedimento arbitral,
nos termos do Artigo 7º da Lei nº 9.307/96, fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que possa ser. Capítulo IX - Disposições Gerais. Art. 23 - A Companhia disponibilizará aos acionistas os contratos
com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de
emissão da Companhia. Art. 24 - A Companhia observará o disposto no inciso V, do artigo 8º, da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016,
na hipótese de obtenção de registro de companhia aberta categoria A. Art. 25 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes.
São Paulo, 17 de janeiro de 2022. Mesa: Denis Lacerda de Queiroz - Presidente da Mesa, Lucas Bittencourt Lacreta - Secretário da Mesa. Acionista: Norte Saneamento S.A. - Denis Lacerda de Queiroz - Diretor, Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor. Visto do Advogado: Gabriel Sollero Figueira
– OAB/SP 310.303. JUCESP nº 68.099/22-8 em 03/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Espécie e quantidade

rentabilizaram 0,11% no
último mês, como mostra
o IMA-B5. Por outro lado,
o IMA-B5+, que reúne os
papéis indexados à inflação
com vencimento acima de
cinco anos, continua a recuar: a variação negativa foi de
1,61% em janeiro, após uma
queda de 0,34% em dezembro de 2021.
Ao contrário das debêntures atrelados à taxa DI
diária, as debêntures indexadas ao IPCA apresentaram rentabilidade negativa.
O índice IDA-IPCA recuou
0,41%, assim como os seus
subíndices – o IDA IPCA
Infraestrutura desvalorizou
0,36% e o IDA IPCA exInfraestrtura, 0,66%.

Financiamento para despesas rurais

Qualificação do Subscritor
Nome:

nosso gerente-executivo de
Preços e Índices.
A carteira de títulos públicos pré-fixados e de curto prazo, com vencimento
inferior a 12 meses, também registrou variação positiva de 0,63%, de acordo
com o índice IRF-M1. Em
contrapartida, a expectativa de aumento dos juros e
da inflação desvalorizou os
títulos públicos pré-fixados
com prazo acima de um
ano – essa carteira, rastreada pelo IRF-M1+, apresentou variação negativa de
0,5% em janeiro.
Entre os títulos públicos pós-fixados, aqueles
indexados ao IPCA e com
prazo de até cinco anos

de de fevereiro a junho. A
iniciativa foi divulgada pelo
presidente do banco estatal,
Pedro Guimarães.
Também o no mesmo
dia, o Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) anunciou que
disponibilizará mais R$

4 bilhões aos cerca de 6
milhões de produtores rurais cooperados. Com isto,
a entidade espera atingir
o total de R$ 25 bilhões
em crédito rural concedido durante toda a safra
21/22, que começou em
julho do ano passado.

Renegociar dívidas dos
Fies via atendimento digital

A

Caixa iniciará o
atendimento aos cidadãos que utilizaram recursos do Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies) para custear o curso
de ensino superior e estão,
atualmente, inadimplentes.
A renegociação será feita de
forma 100% digital pelo site sifesweb.
A regularização de débitos poderá ser solicitada ao banco a partir de
07 de março até o dia 31
de agosto de 2022. Terão
a oportunidade de colocar as prestações em dia
aqueles estudantes que
possuem contratos firmados até 31 de dezembro de
2017 e que estavam com
parcelas em atraso há mais
de 90 dias na data da publicação da Medida Provisória, 30/12/2021.
Cerca de 800 mil cidadãos
que possuem contratos de
Fies com a Caixa são elegíveis
para realizar a renegociação
junto ao banco, com saldo
devedor total de R 28 bilhões
e dívida média de R 35 mil
por estudante. Após firmada
a renegociação, tanto o estudante quanto seu fiador serão
retirados de cadastros de restrição de crédito, quando for
o caso. A renegociação é uma
excelente oportunidade para que as pessoas possam se
reestruturar financeiramente.
Condições
Para solicitar a renegociação, o estudante deve
atender simultaneamente
às seguintes condições: ter
contratado o FIES até 31
de dezembro de 2017; estar
inadimplente há mais de 90
dias na data de 30/12/2021;
contrato na fase de amortização.

No caso dos contratos
com atraso há mais de 90
até 360 dias, quem optar
por quitar a dívida à vista
terá desconto de 100% dos
encargos e de 12% do valor
financiado.
Para os contratos com
atraso há mais de 360 dias,
o desconto para a quitação
será de 92% do valor total
da dívida para os tomadores
que foram beneficiários do
Auxílio Emergencial 2021
ou que estavam cadastrados no Cadastro Único em
30/12/2021 e de 86,5% do
saldo total da dívida para os
demais. As condições valem
para pagamento à vista ou
quitação em dez parcelas
mensais e sucessivas reajustadas pela Selic.
Para todos os contratos
com atraso acima de 90
dias, caso o estudante não
opte pela quitação, poderá
recorrer ao reparcelamento do valor da dívida em
até 150 vezes com desconto dos encargos contratuais. Nesse caso, a parcela
terá o valor mínimo de R
200,00.
Para auxiliar o estudante que tem contrato com
o banco, a Caixa disponibiliza ambiente web para
que o interessado saiba,
de maneira rápida e simples, se pode ou não pedir
a renegociação. Para isso,
basta acessar o endereço
sifesweb. Após confirmar seu enquadramento
nas regras e simular a renegociação, os interessados geram o boleto para
pagamento da entrada
ou parcela única. Se for
necessário atualizar as
informações cadastrais,
basta enviar os documentos pessoais também de
forma online.
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Desinvestimento leva
Petrobras a produzir menos
Análise do Ineep mostra que área de refino é estratégica para a estatal

E

m 2021, a produção de petróleo e
gás natural da Petrobras teve uma queda de
2,0% na comparação com
o ano anterior, registrando
a marca de 2,66 milhões
de barris de óleo equivalente por dia (Mboed). Na
quarta-feira (9), a estatal
apresentou o relatório de
produção e vendas do 4º
Trimestre de 2021.
Análise realizada pelo
Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(Ineep), divulgada nesta
quinta-feira, assinala que
a queda na produção está
relacionada aos desinvestimentos concluídos pela Petrobras, ao longo de 2020 e
2021, de campos de terra e
em águas rasas, sobretudo,
na Região Nordeste.
“A venda de ativos, somada ao declínio natural de
produção de alguns campos
de petróleo e das paradas
de manutenção em algumas
plataformas do pré-sal, deve
ter ocasionado a diminuição
nos volumes totais de produção”, aponta o Instituto.
Mesmo que a produção
média de derivados tenha
crescido relativamente pouco em comparação a 2020
(1,83 milhão de barris diários em 2020 para 1,85 mi-

lhão em 2021), o volume
de vendas para o mercado
interno obteve um salto expressivo de 8,6% em 2021
(de 1,66 milhão de barris
por dia para 1,81 milhão),
refletindo uma maior participação da Petrobras no
mercado brasileiro em
2021. “E foram puxadas
principalmente pelo aumento nas vendas de diesel
(16,6%) e gasolina (19,2%).
Esses dois combustíveis representaram pouco mais de
dois terços do volume total de vendas da Petrobras
ao longo do ano passado”,
destacou o texto do Ineep.
O Instituto acrescenta que o crescimento nas
vendas de derivados para o
mercado interno aconteceu
simultaneamente ao aumento no volume de importações, que tiveram expansão
da ordem de 66,8% (de 214
mil barris por dia (bpd),
em 2020, para 357 mil em
2021), sobretudo em virtude das importações extraordinárias de diesel e gasolina.
Segundo a Petrobras, esse
aumento das importações
ocorreu em função da expansão da demanda no
mercado doméstico.
Mercado externo
De acordo com o Ineep,

as vendas da Petrobras ao
mercado externo sofreram
uma retração igualmente
significativa, de 19,4% no
ano de 2021, na comparação
com 2020, passando de 957
mil bpd em 2020 para 811
mil bpd em 2021), resultado
particularmente influenciado
pelo crescimento da demanda do mercado interno no
4º trimestre de 2021 e, consequentemente, pela maior
necessidade de carga nas refinarias durante o trimestre.
“Embora a Petrobras
ainda não tenha divulgado
os resultados financeiros
do 4º Trimestre de 2021,
previsto para o próximo dia
23, é muito provável que a
empresa apresente um bom
desempenho nesse período”, prevê o Instituto. Considerando o aumento das
vendas no mercado interno,
acompanhadas pelas sucessivas altas dos preços dos
últimos meses, tudo indica
que esse resultado positivo
estará associado à atuação
da Petrobras no segmento
de refino. “Soma-se a esses fatores o expressivo aumento na geração de energia elétrica, que obteve um
aumento extraordinário de
94,7%, o qual foi acompanhado pelo crescimento de
25,0% das vendas de gás
natural para o mercado in-

terno”, destaca o texto.
Área estratégica
Os aspectos citados na
análise do Ineep “reforçam
a importância estratégica do
setor de Refino para a Petrobras e colocam em dúvida a política de desinvestimento em curso, que só
neste último ano se desfez
de três refinarias importantes (RLAM, Reman e SIX)”.
De acordo com o Plano de Negócios e Gestão
2022-2026 da Petrobras, a
companhia pretende vender ainda mais três das suas
11 refinarias nos próximos
anos, a Refap (RS), Repar
(PR) e RNEST (PE). Se
concluídas, essas vendas diminuirão a capacidade do
parque de refino da Petrobras dos atuais 2,2 milhões
de barris de petróleo por
dia para cerca de 1,2 milhão
de barris por dia em 2026.
“Diante disso, a empresa
deverá ficar exposta à maior
volatilidade em relação aos
preços internacionais, e
amplia-se o risco de desabastecimento do mercado
interno e de elevação dos
preços médios para o consumidor final, como já está
ocorrendo na Bahia no caso
da Refinaria Mataripe (exRLAM)”, prevê o Ineep.

ANP aprova acordo
sobre produção de
petróleo e gás pela SIX

A

Diretoria da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP)
aprovou nesta quinta-feira
as versões finais do acordo para o recolhimento de
royalties referentes à produção de petróleo e gás
na Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e do
contrato de concessão para
exploração e produção de
petróleo e gás natural proveniente de xisto.
O xisto é uma rocha, com
conteúdo de matéria orgânica na forma de querogênio, que somente por aquecimento (pirólise) pode ser
convertido em óleo e gás. A
Unidade de Industrialização
do Xisto (SIX), operada pela Petrobras, está localizada
em São Mateus do Sul, no
Paraná.
Segundo a ANP, o acordo, que encerra consensualmente as pendências relacionadas ao recolhimento
de royalties e ao regime regulatório referentes às atividades de lavra de xisto, prevê o pagamento de R$ 576
milhões (a ser atualizado
até a assinatura do acordo),
sendo R$ 144 milhões à vista e o restante parcelado em
60 vezes, e a celebração de
um contrato de concessão,
com alíquota de royalties de
5%.
A agência reguladora
explica que o valor a ser
pago corresponde às seguintes parcelas: a) royalties na alíquota de 10%

sobre a produção do período de dezembro de 2002
a novembro de 2012; b)
royalties na alíquota adicional de 5% sobre a produção do período de dezembro de 2012 até a data
de celebração do acordo; e
c) encargos legais de inscrição em Dívida Ativa.
“A celebração do acordo
relativo ao recolhimento de
royalties sobre a produção
de petróleo e gás proveniente de xisto e a assinatura do contrato de concessão terão grande impacto
socioeconômico regional,
tanto em relação à distribuição dos valores de royalties
aos beneficiários, como na
continuidade das atividades
produtivas”, diz a ANP.
O assunto foi discutido,
em novembro de 2021, em
audiência pública híbrida
realizada pela ANP em São
Mateus do Sul, com possibilidade de participação de
forma virtual, e também
transmitida pelo canal da
ANP no YouTube. A audiência foi ainda precedida de
consulta pública.
A Lei nº 9.478/1997 (Lei
do Petróleo) não menciona
a atividade de lavra de xisto
betuminoso e a produção
de petróleo e gás proveniente de xisto. Com isso, havia
dúvida se as regras para cálculo e pagamento de royalties em função da produção
de petróleo e gás previstas
na lei valeriam também para
os produtos provenientes
do xisto betuminoso.

PROFFITO HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 08.741.778/0001-63

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2019. A Diretoria
Demonstração do fluxo de caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Demonstração do resultado
2019
2018
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
2019
2018
Ativo circulante
Fluxo de caixa operacional
2019
2018
Disponibilidades
352
901
244.040 168.724
57.858
54.271 Lucro líquido do exercício
Títulos e valores mobiliários
24.188
79.651 Receita líquida de aluguéis e serviços
(7.906)
(7.671) Ajustes
Contas a receber
9.106
9.522 Custos de aluguéis e serviços
Atualização de empréstimos e financiamentos
- 14.435
49.952
46.600
Impostos de renda e contribuição social a recuperar
2.364
409 Lucro bruto de aluguéis e serviços
Rendimento de títulos e valores mobiliários
(3.011) (1.884)
Adiantamentos
599
213 Receitas/(despesas) operacionais
Ajuste de linearização
(1.520)
184
(1.671)
2.246
Despesas antecipadas
44
191 Receitas/(despesas) comerciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
22.385 48.647
(560)
(96)
900
504 Despesas administrativas
Outros valores a receber
Variação no valor justo das propriedades para
(44)
(377)
37.553
91.391 Despesas tributárias
investimento
(120.370) (74.723)
Variação do valor justo de propriedade para investimento 120.370
74.723
Ativo não circulante
Equivalência patrimonial
(115.288) (118.308)
7.637
Clientes
2.361
1.360 Outros ganhos (perdas) operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
1.131 (2.297)
Depósitos e cauções
348
14 Lucro antes da equivalência, do resultado financeiro
27.367 34.778
175.684 123.096 Prejuízo/Lucro líquido ajustado
12.979
58.147 e dos tributos
Partes relacionadas
115.288 118.308 Variações no capital circulante
15.688
59.521 Resultado de equivalência patrimonial
(2.220) (17.977) Variações dos ativos e passivos operacionais
Investimentos
262.945 417.569 Resultado financeiro líquido
6.300
6.190
Contas a receber
(196)
1.417
1.149.340 1.039.544 Receitas financeiras
Propriedade para investimento
(8.520) (24.167)
Impostos a recuperar
(1.955)
313
1.412.285 1.457.113 Despesas financeiras
288.752 223.427
Adiantamentos
(386)
(89)
1.465.526 1.608.025 Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Total do ativo
Despesa antecipadas
147
50
2019
2018 Imposto de renda e contribuição social
Passivo circulante
(927)
(6.056)
Depósitos caução
(334)
78
Fornecedores
1.849
- Correntes
Diferidos
(43.785)
(48.647)
Fornecedores
1.849
Empréstimos e financiamentos
35.287
(44.712)
(54.703)
Impostos e contribuições
555
3.607
Impostos e contribuições a recolher
151
2.583
Lucro
líquido
do
exercício
244.040
168.724
Salários e encargos sociais
285
718
Salários e encargos sociais
1.015
730
Provisão para processos judiciais, administrativos e
Adiantamento de clientes
(371)
(25)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
obrigações legais
478
72
Instrumentos derivativos
(16.533)
1.186
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Adiantamentos de clientes
173
544
Receita Diferida
542
Reservas de
Instrumentos derivativos
4.228
Provisão para processos judiciais, administrativos e
lucros
647
Outros valores a pagar
obrigações legais
406
30
Reserva
4.313
43.444
Outros
251 (12.611)
Ações Reser- Re- de reten- Lucros
Passivo não circulante
Imposto de renda e contribuições sociais pagos
(2.987) (2.987)
Capital em te- va de serva ção de AcumuEmpréstimos e financiame ntos
- 108.628
social souraria Capital legal lucro
lados
Total
Fluxo de caixa gerado pelas operações
8.640 26.465
Impostos diferidos
328.455 306.070 Saldo em 31
Fluxo de caixa de investimentos
Instrumentos derivativos
12.305 de dezemAdiantamento para futuro aumento de capital
123.383 329.736
Receita diferida
3.752
3.210 bro de 2017 403.238
- 21.468 30.491 512.573
- 967.770
Aquisição de títulos e valores mobiliários
58.474 (62.743)
8.850 186.422 Constituição
Partes relacionadas
Operações com partes relacionadas
46.561 (8.348)
341.057 616.635 de Capital
Dividendos recebidos
145.282 106.835
Patrimônio Líquido
Social
160.000
- 160.000
Investimento
(34.672)
2.884
Capital social
706.284 563.238 Ações em
Aquisição e construção de propriedade para investimento
10.574 (5.706)
Reservas de capital
21.468
21.468 tesouraria
- (303.256)
- (303.256) Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimento 349.602 362.658
Reservas de lucros
695.660 666.496 Lucro líquido
Fluxo de caixa de financiamentos
- 168.724 168.724
(303.256) (303.256) do exercício
Ações em tesouraria
Amortização de empréstimos
(143.915) (44.414)
1.120.156 947.946 Adoção
Dividendos pagos
(214.876) (40.846)
- (4.446)
(4.446)
1.465.526 1.608.025 IFRS 9
Total do passivo e patrimônio líquido
Ações e tesouraria
- (303.256)
Dividendos
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
pagos
- (40.846) (40.846) financiamento
(358.791) (388.516)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e de 2018.
Constituição
Fluxo de caixa
(549)
607
Nota 1 – Contexto Operacional: A Proffito Holding Participações S.A. (“Com- de reservas
- 8.436 155.842 (164.278)
Fluxo de caixa
panhia”) tem por objeto social, dentre outros, a exploração de Shopping Cen- Saldo em 31
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
901
294
ters, de prédios comerciais e ou industriais, próprios ou de terceiros, plane- de dezemCaixa e equivalentes de caixa no final do exercício
352
901
jamento econômico, exploração de estacionamentos, e a participação como bro de 2018 563.238 (303.256) 21.468 38.927 627.569
- 947.946
Variação de Caixa
(549)
607
sócia ou acionista em outras sociedades e empreendimentos. Nota 2 – Su- Constituição
mário das Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elabo- de Capital
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas Social
293.845
- 293.845 aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades para investimento
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabe- Redução
são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram feitas por espelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. de Capital
cialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o histórico de
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimati- Social
(150.799)
- (150.799) rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo mercado.
vas para contabilizar certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras Lucro líquido
Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos reconheda companhia incluem estimativas referentes à provisão para créditos de liqui- do exercício
- 244.040 244.040 cidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) Outros
dação duvidosa e provisões imposto de imposto de renda, contribuição social Dividendos
ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos
e outras similares. Por serem estimativas, é normal que variações possam pagos
- (214.876)
- (214.876) valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos finanocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes Constituição
ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercício. O resultado do de reservas
- 12.202 231.838 (244.040)
- ceiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto de
exercício é apurado pelo regime de competência. As receitas e custos decor- Saldo em 31
renda e contribuição social. São computados em base mensal sob a sisterem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping centers. A de dezemmática do lucro real anual. A contribuição social é calculada à alíquota de 9%
Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos aluguéis bro de 2019 706.284 (303.256) 21.468 51.129 644.531
- 1.120.156 sobre o resultado ajustado nos termos da legislação vigente. A provisão para
pagos e custos correspondentes repassados pelos condomínios, com base no
o imposto de renda é constituída pelo montante bruto, aplicando-se a alíquopercentual de participação da Empresa nesses empreendimentos. (c) Contas título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de perdas. Com isso, a
a receber. Incluem os aluguéis a receber. São demonstrados pelos valores totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provisionado considerando ta-base de 15%, mais o adicional de 10%. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31
históricos, já deduzidos das respectivas provisões para crédito de realização o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. (d) Propriedade para de dezembro de 2019, o capital social da Companhia é de R$ 706.283.654,07
duvidosa. A administração da empresa considera a referida provisão como investimento. As propriedades para investimento são representadas por ter- (2018 R$ 563.237.661,47 mil), dividido em 542.721.615 ações ordinárias, nosuficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adotado como critério o renos e edifícios em Shopping Centers mantidos para auferir rendimento de minativas e sem valor nominal.
provisionamento, substancialmente, de todos os valores a receber conforme o
Diretor: José Vicente Coelho Duprat Avellar - CPF: 081.301.687-82; Contador: Rafael da Silva Bittencourt - CRC:110239/O-4
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Começa consulta pública sobre concessões de florestas na Região Sul
Estão previstos investimentos da ordem de R$ 285 milhões

C

om apoio do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o
Serviço Florestal Brasileiro
(SFB), órgão vinculado ao
Ministério da Agricultura, abriu, nesta quinta-feira
(10), consulta pública referente ao edital de concessão das Florestas Nacionais
(Flonas) de Irati, Três Barras e Chapecó. Até o dia
27 de março de 2022, os
interessados poderão encaminhar dúvidas e contribuir
com sugestões para o processo no site (https://web.
bndes.gov.br/pesquisa/index.php/356976?lang=pt-

BR). A licitação está prevista para ocorrer no terceiro
trimestre de 2022.
Estas são as primeiras
concessões florestais da Região Sul do Brasil. A Flona
de Chapecó está localizada
nos municípios de Chapecó
e Guatambu, e a Flona de
Três Barras, no município
do mesmo nome, ambas
em Santa Catarina. A Flona
de Irati está situada em Fernandes Pinheiro e Teixeira
Soares, no Paraná. Os estudos técnicos e econômicos foram conduzidos por
consultorias especializadas
contratadas e lideradas pelo
BNDES.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Extraordinária de
Acionistas: Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em
Assembleia Geral, a se realizar no dia 03 de março de 2022, às 11:30 hs,
na sede da Companhia, situada na Rua Jardim Botânico nº 674, sala 315,
Jardim Botânico, Rio de Janeiro, para deliberarem sobre as seguintes
Ordens do Dia: (i) Alteração, proposta pela administração da Companhia,
do item 4.12.1 da Escritura de Primeira Emissão de Debêntures, uma vez
aprovada pelos titulares das debêntures, em assembleia de debenturistas
convocada para as 10:30 horas do dia 03 de março de 2022, (ii) Autorização
para que as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76 sejam efetuadas
nos termos da nova redação do artigo 289 da referida Lei, introduzida
pela Lei 13.818/19 e instruída pela ICVM Consolidada nº 358/02, com as
alterações introduzidas pelas ICVMs nos 369/02, 449/07, 547/14, 552/14,
568/15, 590/17, 604/18 e 620/20; e (iii) Autorizar a supressão da suspensão
do mandato de membro de Conselho de Administração, afastado para
tratamento de efeitos colaterais provocados pela COVID19. Nos termos
da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no
capital votante da Cia necessário à requisição do voto múltiplo é de 10%
(dez por cento). Conforme estabelecido no artigo 14° do Estatuto Social
desta Companhia, os acionistas que se fizerem representar por meio de
procurador, deverão entregar o instrumento de procuração, constituído,
na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na sede da
sociedade. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022. Nanci Turibio
Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

A proposta de edital em
consulta é o um novo modelo de concessão florestal que
contribuirá com a restauração do bioma Mata Atlântica, por meio da substituição
de porções de plantios atuais
com espécies exóticas por
espécies nativas, seja para a
produção comercial, seja para a recomposição da cobertura florestal.
“Estão previstos investimentos da ordem de R$
285 milhões a serem aplicados na operação florestal e
na cadeia da restauração durante os 35 anos de vigência do contrato, o que pode
colaborar para dinamizar a

economia da região, gerando empregos e renda para
a população no entorno
destas florestas”, acredita o
banco de fomento.
“O modelo proposto ao
projeto estimula o desenvolvimento socioeconômico das regiões, propiciando
a geração de conhecimento
e informações sobre a utilização dos recursos florestais com potencial de
mercado, promovendo a
recuperação florestal e auxiliando na proteção da
biodiversidade”, afirma o
superintendente da Área de
Governo e Relacionamento
Institucional do Banco, Pe-

dro Bruno Barros de Souza.
As diretrizes técnicas das
concessões da Flona serão
de colheita de produtos florestais madeireiros e não
madeireiros com o menor
impacto ambiental possível
e a substituição dos plantios de espécies exóticas
existentes por de plantios
de espécies nativas para
fins comerciais, bem como
o estabelecimento de áreas
de restauração da vegetação
nativa desta região da Mata
Atlântica.
“A concessão de florestas públicas, que contribui
para a geração de diversos
benefícios econômicos, so-

ciais e ambientais, é diferente de uma privatização.
Parte da Flona é concedida
para que seja realizado o
manejo, mas ela continua
sendo uma floresta pública”, explica o diretor de
Concessão Florestal e Monitoramento do SFB, Paulo Henrique Marostegan e
Carneiro. “O processo de
consulta é muito importante para o processo, porque
é por meio dele que alinhamos as propostas de implementação de políticas públicas voltadas à produção e
à conservação das florestas
com os anseios da população local”.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO.
O Presidente em Exercício do Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio
de Janeiro, CNPJ 33961817/0001-54 na forma do Art.14, parágrafo único
do seu Estatuto, convoca os jornalistas associados,querendo, a apresentar
suas chapas até o dia 19/02/2022 em sua sede provisória, à Rua Álvaro
Alvim – 37- 501- Cinelândia – RJ.A eleição, da nova diretoria efetiva e
conselho Fiscal se dará no dia 22/02/2022, em primeira convocação às
09:00 e 2° as 09:30, Temas: 1° Eleição e Posse da nova diretoria 2° Assuntos
gerais e de Administração. Rio, 08 de fevereiro de 2022
Washington Luiz Pinto Machado
Presidente

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de Debenturistas
– 1ª emissão: Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão
de Debêntures da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. –
PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 03 de
março de 2022, às 10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade do Rio
de Janeiro, localizada à Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, Jardim
Botânico, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: alteração do
item 4.12.1 da Escritura de Emissão. Nanci Turibio Guimarães- Diretora
Financeira e de Relações com Investidores.
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