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Norma 
simplifica 
LGPD para 
microempresas

Micro e pequenas empresas se-
rão dispensadas de algumas obri-
gações e terão simplificação no 
processo de adequação à Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). A 
Norma 2/2022, resultado da par-
ceria do Sebrae e outras entida-
des para adequação da legislação, 
foi publicada no Diário Oficial da 
União e inclui, por exemplo, a dis-
pensa na obrigação de ter um exe-
cutivo de proteção de dados.

Entre as obrigações dispen-
sadas na nova resolução estão a 
flexibilização com base no risco 
e escala de tratamento e no aten-
dimento; flexibilização do atendi-
mento às requisições dos titulares 
por meio eletrônico ou impresso; 
dispensa na obrigação de elimi-
nar ou bloquear dados excessivos; 
prazo dobrado em relação a ou-
tros agentes de tratamento; flexi-
bilização do relatório de impacto 
de forma simplificada e a disponi-
bilização de guias para auxílio na 
adequação.

O CEO da LawQuest, José 
Castellian, afirma que “é impor-
tante lembrar que essa decisão não 
isenta as PMEs da LGPD, mas 
busca entender individualmente a 
necessidade de cada empresa para 
que possa estar em conformida-
de com a lei. Por exemplo, mes-
mo sendo uma pequena empresa 
ou startup, mas ainda assim lida 
com inúmeros dados sensíveis, 
ela precisa estar de acordo com as 
responsabilidades da lei, mesmo 
após a mudança”. A LGPD está 
em vigor desde agosto de 2021 no 
Brasil, mas ainda está atrasada no 
pleno funcionamento.

GREVE DOS 
SERVIDORES: 
COMO MINIMIZAR 
OS IMPACTOS?
Judiciário tem sido a única 
alternativa eficaz para os 
contribuintes. Por Leandro 
Lucon,
página 4

Com barril perto de US$ 100, só 
dólar segura preço de combustíveis
Especulação com Ucrânia: alta pode ir a US$ 120

O contrato futuro de bar-
ril de petróleo West Te-
xas Intermediate (WTI) 

para entrega em março somou 
US$ 2,36, fechando em US$ 95,46 
na Bolsa Mercantil de Nova York. 
O petróleo Brent para entrega em 
abril subiu US$ 2,04 (2,2%), para 
fechar a US$ 96,48 na London 
ICE Futures Exchange.

Com a especulação em torno da 
Ucrânia, já há quem fale, no mer-
cado financeiro, que o barril de 
petróleo pode atingir US$ 120 este 
ano. Com a redução das tensões, 
nesta segunda-feira, as cotações 
deverão recuar, movimento que 
vem se repetindo nos últimos dias.

Mesmo assim, a alta do preço 
do petróleo vem se mantendo. O 
aumento chegou a 54% em 2021 e 

mais de 20% no começo de 2022. 
No Brasil, o recuo recente da co-
tação do dólar tem evitado au-
mentos, já que a política de preços 
da Petrobras segue os valores do 
mercado internacional.

O dólar comercial foi cotado 
esta segunda-feira a R$ 5,219, que-
da de 0,46%. No mês, o recuo é de 
1,65% e no ano, de 6,41%.

A comparação entre os preços 
dos combustíveis praticados pela 
Petrobras e os da refinaria priva-
tizada da Bahia – Acelen, antiga 
Refinaria Landulpho Alves (Rlam) 
– mostra que o impacto para o 
consumidor brasileiro, caso a des-
valorização do real não se mante-
nha, será pesado. 

A Acelen já praticou quatro 
reajustes da gasolina e do diesel 

este ano, em 1º, 15, 22 de janeiro 
e 5 de fevereiro, segundo o Sin-
dicato dos Petroleiros da Bahia. 
No mesmo intervalo de tempo, 
a Petrobras anunciou apenas um 
reajuste da gasolina e do diesel 
no seu preço de venda, em 11 de 
janeiro.

Quanto ao gás de cozinha 
(GLP), os preços privatizados su-
biram entre 9,1% a 9,4%, com o 
botijão de 13 quilos chegando até 
R$ 120. A Petrobras mantém os 
valores desde 9 de outubro do ano 
passado.

Postos de gasolina próximos 
a divisas com outros estados es-
tariam sofrendo perda de 40% a 
50% nas vendas, já que os consu-
midores preferem abastecer nos 
estados vizinhos. Páginas 3 e 6

Brasília é a capital com população mais endividada

Segundo dados da 
Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) o 
brasileiro está mais endividado, 
com 75,6% das famílias enfrentado 
alguma conta ou prestação 
atrasadas. A dificuldade de saldar 
compromissos fez a inadimplência 
crescer 3,37% ao atingir mais de 
63 milhões de pessoas de acordo 
com levantamento do Sebrae.

Já estudo da Geofusion, mostra 
em quais capitais do país a situação 
é mais grave e onde o nível de 
endividamento da população se 
apresenta menos comprometedor. 
De acordo com o levantamento, 
que levou em consideração o 
período 2020/2021, quando a 
variação dos preços chegou a 
10,06%, as cinco capitais nas 
quais o patamar de endividamento 
da população se apresenta mais 

elevado são Brasília, Florianópolis, 
Recife, Curitiba e Vitória.

Segundo o levantamento, a 
média mensal de gasto per capita 
com esse tipo de despesa ficou 
em R$ 179,18 em Brasília, R$ 
172,68, em Florianópolis, R$ 
146,48, no Recife, R$ 145,98, em 
Curitiba, e R$ 126,44, em Vitória. 
As capitais com menor nível de 
endividamento da população são 
Boa Vista (tíquete médio mensal 
per capita de R$ 13,55), Belém 
(R$ 20,14), Teresina (R$ 21,80), 
Manaus (R$ 22,75) e Palmas (R$ 
23,56).

São Paulo e Rio de Janeiro, 
as cidades mais populosas do 
país, mantiveram em 2021 ritmo 
de endividamento médio, sem 
grandes alterações. A capital 
paulista apresentou variação 
ligeiramente maior, com o tíquete 
per capita mensal que passou de 

R$ 88,27 para R$ 100,24. Já na 
capital fluminense, o tíquete per 
capita mensal foi de R$ 75,17 para 
R$ 88,51.

Já a última edição do Índice 
FinanZero de Empréstimo 
(IFE), que, no último dezembro, 
entrevistou 500 pessoas com 
acesso à internet em todo o Brasil, 
revelou que 42% dos entrevistados 
disseram ter a intenção de solicitar 
empréstimo no primeiro trimestre 
de 2022. Destes, 44% afirmaram 
que o principal motivo é a quitação 
de dívidas, um aumento de mais 
de 5% em relação a novembro do 
ano passado.

Com novas perspectivas, 
uma parcela dos brasileiros 
entrevistados disse que tem a 
intenção de tomar crédito para 
realizar vontades que haviam sido 
adiadas, como a renovação da 
casa, com 26,17%. 

BC: novos 
valores 
esquecidos a 
partir de maio

Quem fez a consulta a valores 
esquecidos nos bancos e foi in-
formado de que não tinha nada a 
receber terá de repetir o procedi-
mento nos próximos meses. Em 
maio, o Banco Central (BC) am-
pliará a base de dados para incluir 
novos tipos de saldos residuais.

A primeira etapa da consulta, 
que começou nesta segunda-feira, 
prevê a devolução de R$ 3,9 bi-
lhões para 28 milhões de pessoas 
físicas ou empresas com valores 
não sacados, informa a Agência 
Brasil.

O dinheiro vem das seguintes 
fontes: contas-correntes ou pou-
panças encerradas; cobranças in-
devidas de tarifas ou de obrigações 
de crédito previstas em termo de 
compromisso assinado com o BC; 
cotas de capital e rateio de sobras 
líquidas de associados de coope-
rativas de crédito; grupos de con-
sórcio extintos.

A segunda etapa do serviço, 
prevista para começar em maio, 
permitirá a consulta para a devo-
lução de mais R$ 4,1 bilhões. Se-
rão incluídos os seguintes valores: 
cobranças indevidas de tarifas ou 
obrigações de crédito não previs-
tas em termo de compromisso; 
contas de pagamento pré-paga e 
pós-paga encerradas e com sal-
do disponível; contas encerradas 
em corretoras e distribuidoras de 
títulos e de valores mobiliários; 
demais situações que resultem em 
valores a serem devolvidos reco-
nhecidas pelas instituições finan-
ceiras.

Fetracom
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Por Paulo Haddad

Durante o pro-
cesso eleitoral 
de 2022, deverá 

haver intensos debates e 
controvérsias em torno dos 
programas de governo dos 
candidatos à Presidência da 
República. Participei desses 
debates nas últimas elei-
ções, elaborando análises 
e propondo alternativas de 
soluções para os problemas 
socioeconômicos e socio-
ambientais do País.

Neste documento, bus-
quei dar uma contribuição 
para as equipes dos candi-
datos que estarão, ao longo 
de 2022, organizando as 
ideias e as diretrizes das po-
líticas, programas e projetos 
que esses candidatos apre-
sentarão aos eleitores de to-
do o País e de suas regiões. 
Mais do que ideias de ajus-

tes na atual política econô-
mica, proponho mudanças 
de rumo nesta política. As 
sugestões incluem o perío-
do entre a eleição e a posse 
do candidato e não apenas 
as ações programáticas du-
rante todo o mandato.

O futuro presidente 
da República deverá en-
frentar a boa luta para 
reconstruir um Brasil in-
terrompido. Uma luta que 
será permeada de tensões 
e conflitos políticos que 
parecem ser incontrolá-
veis ao longo de todo o 
seu mandato. Diante dos 
gigantescos desafios de 
reconstrução das políticas 
públicas visando a erradi-
car a miséria da população, 
a reduzir as desigualdades 
sociais da renda e da ri-
queza nacional, a atenuar 
os desequilíbrios regionais 
de desenvolvimento e a 

promover a conservação, 
a preservação e a reabili-
tação dos ecossistemas, o 
presidente precisará resis-
tir para não assumir uma 
postura negacionista do 
estilo neomalthusiano.

O negacionismo serve 
para explicar o compor-
tamento de um grupo de 
pessoas que opta, volun-
tariamente ou sob a forte 
influência de alguma lide-
rança política ou comuni-
tária, por não acreditar em 
uma informação, apesar de 
a informação conter um 
consenso consolidado nos 
meios acadêmicos e cientí-
ficos.

Esse comportamento 
negacionista pode se in-
crustar em todos os seto-
res da gestão de um go-
verno, nas mais diferentes 
políticas públicas. A ideia 
predominante na atual po-
lítica econômica, a do mo-
delo de austeridade fiscal 
expansionista, como a tra-
jetória única e dominante 
para resgatar o Brasil da 
crise de baixo crescimen-
to, é negacionista no senti-
do de acreditar que não há 
alternativas a serem con-
cebidas e implementadas 
para o mesmo objetivo.

No entanto, é possível 
destacar algumas contro-
vérsias sobre a retomada do 
crescimento dentro do atual 
modelo de equilíbrio fiscal 
expansionista. A partir des-
se modelo, imagina-se que 
o ajuste é uma condição 
necessária e suficiente para 

restabelecer a confiança dos 
agentes econômicos, mobi-
lizando as energias e as ex-
pectativas de consumidores 
e empreendedores numa 
trajetória de crescimento.

Na verdade, o escopo 
central das ações progra-
máticas do novo mandato 
presidencial deverá supe-
rar as mazelas e os dramas 
da crise social e da crise 
ambiental que assolam o 
bem-estar social sustentá-
vel da população brasilei-
ra.

Complementarmente à 
crise social, escancarada no 
ciclo da pandemia, emer-
ge a crise ambiental do 
uso predatório dos nossos 
ecossistemas, que vem des-
de o ciclo do pau-brasil e 
da mineração de ouro e de 
diamante no Período Colo-
nial, até os processos atuais 
de intensos desmatamentos 

na Amazônia e no Pantanal, 
sem contar os desastres am-
bientais localizados.

Feitas as análises dos im-
pactos econômicos, sociais 
e ambientais dos desastres 
ecológicos, não é possível 
comparar a sua importância 
relativa em termos econô-
micos e financeiros quan-
do é preciso atribuir valor 
a ativos ambientais únicos 
e, principalmente, valor às 
vidas dos que foram atin-
gidos pelos desastres, uma 
vez que, como dizia Blaise 
Pascal, quase sempre o que 
tem preço pode não ter va-
lor, e o que tem valor pode 
não ter preço.

Paulo Haddad é economista, membro 

do conselho consultivo no Instituto 

Fórum do Futuro, professor emérito 

da Universidade Federal de Minas 

Gerais, ex-ministro da Fazenda e do 

Planejamento.

Por Sonia Rabello

Esteve aberto à con-
sulta pública 1 no 
site do Ministério 

da Economia, um espaço 
para sugestões para uma 
nova Resolução 2 daquela 
pasta que, com base na Lei 
de Liberdade Econômica 
(Lei 13.874/2019) 3, visa 
interferir no licenciamen-
to de alvarás urbanísticos 
municipais. E como? Apli-
cando, de cima para baixo 
– do federal para o muni-
cipal – uma classificação de 
atividades urbanísticas de 
“baixo risco” que não mais 
necessitariam, em princípio, 
de prévia aquiescência (al-
vará) das prefeituras.

O site da consulta mos-
trou que o número registra-
do de contribuições recebi-
das foi ínfimo! 4 Deve ser 
porque o assunto não teve 
qualquer divulgação, pois a 
resolução anterior (Resolu-
ção CGSIM nº 64/2020) 5 
foi revogada após levantar 
enorme polêmica e oposi-
ção dos órgãos profissio-

nais e acadêmicos de arqui-
tetura e urbanismo.

Neste mesmo mês, en-
quanto circula novamente a 
proposta de liberar do con-
trole prévio dos municípios 
de “construções unifami-
liares de um pavimento, fi-
nalizadas há mais de cinco 
anos, e localizadas em área 
predominantemente ocupa-
da por população de baixa 
renda” 6, viu-se o despen-
car de habitações em várias 
cidades brasileiras, cons-
truídas exatamente com 
essas características. Fica 
a pergunta: o que precisa-
mos é mais liberação ou, ao 
contrário, mais controle e 
assistência técnica para essa 
tipologia de habitação?

O Ministério da Econo-
mia, completamente alienado 
quanto ao drama das condi-
ções habitacionais das cida-
des brasileiras, ainda insiste 
em resolver, de cima para 
baixo, um suposto entrave 
econômico no licenciamento 
habitacional, área na qual ele 
não tem qualquer jurisdição 
de competência funcional. 

Tenta fazê-lo travestindo o 
tema das regras urbanísticas, 
e das formas de seu controle, 
em assunto de liberdade eco-
nômica!

Normatizar regras de 
controle urbanismo como 
tema econômico – de liber-
dade econômica – é de um 
contorcionismo jurídico 
maquiavélico. Pois, ao fim 
e ao cabo, está reduzindo 
todas as atividades huma-
nas ao tema econômico e, 
assim, usurpando a com-
petência de qualquer outro 
ministério: o tema agricul-
tura é econômico, o tema 
ambiental (e seu licencia-
mento) é econômico, o te-
ma trabalho é econômico, o 
tema cultura e tecnologia é 
econômico, o tema saúde e 
a vigilância de atividades é 
também econômico.

Todos esses temas dizem 

respeito à restrição da liber-
dade do indivíduo e de suas 
atividades econômicas em 
função de interesses públicos. 
E nem por isso um comitê 
do Ministério da Economia 
pode arvorar-se como de-
tentor e senhor das normas 
a serem ditadas e obedecidas 
por estados e municípios e 
pelos outros ministérios so-
bre todas essas matérias. Se-
não, bastaria haver somente 
um enorme e soberano Mi-
nistério da Economia, redu-
zindo todo e qualquer outro 
interesse público ao suposto 
bom desempenho de setores 
da Economia.

O mais surpreendente é 
que este assunto volta à bai-
la justo quando as mortes 
por desabamentos nas cida-
des acontecem do Nordes-
te ao Sudeste brasileiro. E 
o Ministério da Economia 
não apresenta nenhuma 
proposta de repasses para 
projetos de ordenação ter-
ritorial, investimentos em 
infraestrutura de serviços 
urbanos ou em programas 
de habitação social.

Só na Região Metropoli-
tana de São Paulo (RMSP) 
há 5.211 áreas de risco ma-
peadas, – leia-se, perigosas 
para se habitar. E os mu-
nicípios campeões são: São 
Bernardo do Campo, com 
616 áreas; Santo André, 
com 510 áreas; e São Paulo 
(Capital) com 490 áreas ma-
peadas.

Franco da Rocha é o 
quarto município dentro da 
enorme Região Metropoli-
tana de São Paulo, com 39 
municípios 7, que tem mais 
habitações em áreas de ris-
co. São 382 áreas de risco 
neste município com 156,4 
mil habitantes!

Comparando com a fave-
la da Rocinha, no Rio, tería-
mos números de habitantes 
em áreas não urbanizadas 
bastante semelhantes. Se-
gundo os registros da Light, 
a Rocinha teria cerca de 120 
mil habitantes e 150 mil pe-
lo censo dos moradores 8. 
Então, Franco da Rocha ca-
beria numa Rocinha? Ou a 
Rocinha caberia em Franco 
da Rocha? Tudo em risco? 

Um risco habitacional co-
lossal, no Brasil, especial-
mente em suas capitais me-
tropolitanas.

E aí, é inacreditável que 
autoridades do Ministério 
da Economia do Brasil pen-
sem e insistam que, além da 
economia brasileira, eles te-
nham também competência 
para interferirem no assun-
to urbanístico, como se este 
tema-problema tivesse algo 
a ver com liberdade econô-
mica! Sonham, talvez, como 
o retorno ao “laissez-faire” 
para salvar a economia bra-
sileira do buraco negro? 
Tudo isto implantando o 
regime de liberalidade no 
já rudimentar planejamento 
urbano brasileiro?

Lamentável pelo nível de 
ignorância que a pretensão 
do saber traz aos gestores 
brasileiros!

Sonia Rabello é jurista, professora 

colaboradora do Lincoln Institute of  

Land Policy (EUA) no Programa de 

Capacitação para América Latina, 

ex-procuradora-geral do município do 

Rio de Janeiro.

Opinião2  l Monitor Mercantil

Assunto volta à 
baila justo quando 
acontecem mortes 
por desabamentos 

nas cidades

Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Modelo de 
austeridade fiscal 
expansionista é 
negacionista ao 

não ver alternativas

Liberdade econômica não é igual a liberalidade urbanística

Construção do futuro: subsídios para o próximo mandato presidencial



3Monitor Mercantil   l  Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 Conjuntura

Os absurdos de  
Bolsonaro e seguidores

O livro Bolsonaro e seus seguidores: 1.560 frases (Geração 
Editora) reúne alguns dos absurdos ditos por Bolso-

naro – desde a época de deputado, em 1992 – de minis-
tros, políticos que o apoiam e simpatizantes. O autor, o 
arquiteto e empresário Walter Barretto Jr., ressalta que “é 
um registro histórico dessa fase triste que estamos viven-
do agora. Não podemos normalizar esses absurdos, nem 
deixar de se indignar com a falta de civilidade, respeito ao 
próximo e à democracia”.

A obra resulta de meses de pesquisa. Barretto encon-
trou declarações homofóbicas do atual presidente (“Não 
vou bater nem discriminar, mas, se eu vir dois homens 
se beijando na rua, vou bater”) e outras que demonstram 
extrema falta de sensibilidade com relação à pandemia 
(“Eu não sou coveiro, tá certo?”). Mais exemplos de frases 
de Bolsonaro:

“Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia, 
no mesmo dia!” (1999)

“Porque os mais pobres têm bolsas [benefícios] que os es-
timulam a terem mais filhos. Então, gente sem cultura acaba 
tendo mais filhos para ganhar 70 reais por mês.” (2014)

“Se você virar um jacaré é problema de você (sic). Não 
vou falar outro bicho para não falar besteira aqui.” (2020)

O livro está à venda em formatos físico e digital.

Direito marítimo

O Instituto Brasileiro dos Advogados (IAB), presidido 
por Rita Cortez, acaba de instituir a Comissão de Direito 
Aduaneiro, Marítimo e Portuário, para elaborar pareceres 
e estudos sobre normas regulatórias relacionadas a estes 
segmentos. A nova comissão será presidida por Márcio 
Ávila e terá como vice-presidentes Camila Mendes Vi-
ana Cardoso, Paulo Fernando Pinheiro Machado, Nilson 
Mello e Adílson Rodrigues, todos advogados especializa-
dos em direito tributário e marítimo.

Nível

Se tivesse expressão mundial, os EUA aproveitariam a 
visita do presidente brasileiro à Rússia para tentar uma in-
termediação com Putin sobre a Ucrânia, e o russo tentaria 
o mesmo. Como é Bolsonaro, tratará de fertilizantes.

Rápidas

A Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no 
Brasil (FCPB) realizará, nesta quinta-feira, o lançamento 
das Missões Empresariais 2022. Inscrições: docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLScDpcSUv3ahRZiQBTQAZ
qLMDbYMDPixkoFL7V84ceSBP8IMpw/viewform *** 
A corrida eleitoral e o cenário econômico do próximo 
ano serão os temas centrais do webinário “Perspectivas 
Políticas para 2022”, com Ismael Almeida, Marcio Coim-
bra e Paulo Kramer, entre outro. Veja em youtube.com/
watch?v=vXd1n7KgpG8 *** A Comissão de Direito e 
Relações Internacionais da OAB Santos e o advogado 
Daniel Toledo organizarão nesta quinta, às 13h30, a live 
“Masterclass Internacional – Direito dos Games”, pelo 
Facebook e YouTube da OAB Santos *** Jonas Duarte, 
da Warana Treinamentos e Consultoria, palestrará no 
Mind Move, que acontecerá nestas quarta e quinta, em 
Águas de Lindóia. O evento é direcionado aos profis-
sionais de RH *** A consultoria internacional Bip está no 
topo do ranking nacional das empresas com o mais alto 
engajamento de seus profissionais, segundo pesquisa de 
2021 da DecisionWise.
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AUSTRAL SEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.521.976/0001-26 / NIRE 33.3.0029234-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: 
Aos 11/01/2022, às 10:30 horas, na sede da Austral Seguradora S.A. 
(“Companhia”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, 
RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades para convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros em exercício do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: 
Bruno Augusto Sacchi Zaremba; e Secretária: Daniella Lugarinho 
Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) a alteração do endereço da filial da Companhia na Cidade e 
Estado de São Paulo, nos termos do artigo 23, inciso (x), do Estatuto Social 
da Companhia; e (ii) autorizar os membros da administração da Companhia 
a tomarem todas as medidas necessárias para efetivar o quanto deliberado. 
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto 
segue: 5.1 Aprovar a alteração do endereço da filial da Companhia na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ/ME nº 11.521.976/0002-
07 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.904.033.588, atualmente localizada 
na Alameda Santos nº 787, 5º andar, conjunto 52, Edifício Platinum, Jardim 
Paulista, CEP 01.419-001, passando a ser o endereço da referida filial 
na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 454, 7º andar, conjuntos comerciais 
nºs 71 e 72, Edifício The One, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051. 
5.2 Autorizar os membros da administração da Companhia a tomarem 
todas as medidas necessárias para efetivar o quanto deliberado acima. 6. 
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada 
por todos os presentes. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; 
Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos; Membros do Conselho 
de Administração Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Gabriel 
Felzenszwalb e Michel Cukierman. Certifico que a presente ata é cópia 
fiel da lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 11/01/2022. Mesa: Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer 
Matos - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4751109 em 01/02/2022. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Lo-
cal: Aos 11/01/2022, às 10:00 horas, na sede da Austral Resseguradora 
S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, 
Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensa-
das as formalidades para convocação, tendo em vista a presença da totali-
dade dos membros em exercício do Conselho de Administração. 3. Mesa: 
Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; e Secretária: Daniella Lu-
garinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) a alteração do endereço da filial da Companhia 
na Cidade e Estado de São Paulo, nos termos do artigo 23, inciso (x), do 
Estatuto Social da Companhia; e (ii) autorizar os membros da administra-
ção da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efeti-
var o quanto deliberado. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de 
Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a alteração do en-
dereço da filial da Companhia na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CNPJ/ME nº 11.536.561/0002-07 e com seus atos constitutivos ar-
quivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
NIRE 35.905.309.366, atualmente localizada na Alameda Santos nº 787, 
5º andar, conjunto 52, Edifício Platinum, Jardim Paulista, CEP 01.419-001, 
passando a ser o endereço da referida filial na Rua Min. Jesuíno Cardoso, 
nº 454, 7º andar, conjuntos comerciais nºs 71 e 72, Edifício The One, Vila 
Nova Conceição, CEP 04.544-051. 5.2. Autorizar os membros da adminis-
tração da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efe-
tivar o quanto deliberado acima. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação 
e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata 
lavrada, lida, conferida e assinada por todos os presentes. Mesa: Presiden-
te: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretária: Daniella Lugarinho Fischer 
Matos; Membros do Conselho de Administração Presentes: Bruno Au-
gusto Sacchi Zaremba, Gabriel Felzenszwalb e Rodolfo Riechert. Certifico 
que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 
11/01/2022. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente Daniella 
Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 
4752065 em 02/02/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUÇÃO
DOS CATADORES DE SANTA TERESA - COOPSANTA.

CNPJ: 08.620.412/0001-36 - NIRE 33.400047818.
O Presidente da Coopsanta o Sr. Flávio Minervino da Silva, com sede na Rua
Gomes Lopes nº 12 - fundos - Santa Teresa - Rio de Janeiro - RJ, convoca
todos os cooperados em conformidade a participarem da Assembleia Geral
Extraordinária para Eleição da Nova Diretoria que ocorrerá no dia 26/02/2022
às 12:00 hs, na sede com a seguinte Pauta: Eleição da Nova Diretoria; Novo
Endereço da sede e Acréscimo de Atividade e Novo Mandato.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS,
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Sediado na Rua
Senador Dantas, 71 sala 804, Centro - Rio de Janeiro – RJ.

ATA
PROCESSO ELEITORAL 2022 - Artigo 36º do Estatuto Social. Aos quatorze
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, na
Sede do Sindicato à Rua Senador Dantas, 71 sala 804, Centro - Rio de
Janeiro, em cumprimento ao artigo trigésimo sexto do Estatuto Social desse
Sindicato, e em conformidade ao Aviso publicado no Jornal “Monitor Mercantil”
de dezoito de janeiro de dois mil e vinte e dois, apurou-se que não houve
impugnação à única Chapa inscrita, a qual fora publicada no mesmo Jornal de
três de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Nada mais a ser tratado, cumprindo
assim ao que determina o artigo trigésimo sexto do Estatuto Social deste
Sindicato foi encerrado a presente Ata que vai assinada pelo Presidente e
pelo Vice-Presidente.
Wilvandir Cunha Galvão de Lima
CPF: 602.325.527-20
Presidente:

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022
SEAPIPEPREST

Wilvandir Cunha Galvão de Lima
Presidente

Luis Henrique Santos da Costa
CPF: 075.693.817-18

Vice-Presidente

XP: Expectativas para a inflação 
pioraram e Copom aumenta o tom

As perspectivas para 
a inflação no Brasil 
têm se revelado mais 

desafiadoras que esperáva-
mos, o que justifica um ajuste 
monetário mais intenso que 
tínhamos em nosso cenário 
base, conforme sinalizado 
recentemente pelo Banco 
Central. A declaração veio 
em relatório divulgado nesta 
segunda-feira pela XP Inves-
timentos. 

Caio Megale, economis-
ta-chefe da XP, cita que a 
inflação corrente continua 
a rodar acima de 10% em 
doze meses. O IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) 
de janeiro veio em linha 
com as expectativas, com 
alta de 0,54% no mês, po-

rém a abertura dos dados 
desapontou. “A média do 
núcleo da inflação ficou 
em 0,88%, ou 11% anua-
lizada. Além disso, o índi-
ce de difusão atingiu 67%, 
indicando que as pressões 
inflacionárias estão espa-
lhadas pela economia”.

De acordo com o relató-
rio, os preços de commo-
dities estão dando mais um 
passo para cima, o que sig-
nifica que há mais inflação 
de custos a caminho para 
atingir os preços ao consu-
midor. O Índice CRB (to-
das as commodities) teve al-
ta de 5,5% desde meados de 
dezembro. A alta está espa-
lhada por diferentes grupos 
de commodities, incluindo 
grãos, algodão, petróleo e 

metais. A tendência de va-
lorização do real compensa 
apenas parcialmente este 
choque (7% desde o início 
do ano).

O cenário de referência 
assume taxa Selic a 12% no 
primeiro semestre de 2022, 
a 11,75% ao final de 2022 e 
a 8.00% a.a. durante 2023. 
A ata também mencionou 
“ajustes adicionais” na taxa 
Selic (no plural), indicando 
que o comitê não vê a pró-
xima alta (de março) como a 
última.

Por fim, autoridades do 
BCB têm afirmado em ma-
nifestações públicas que, 
considerando a “assimetria 
altista no balanço de riscos” 
na projeção do Copom, é 
apropriado perseguir uma 

projeção de inflação abai-
xo da meta no horizonte 
relevante (principalmente 
2023).

“E nós mudamos nossa 
projeção, em resposta à sina-
lização do Copom. Rodamos 
os nossos modelos conside-
rando a piora nos fundamen-
tos da inflação mencionados 
acima e a sinalização recente 
do Copom. Buscamos uma 
trajetória da Selic que seja 
superior à contemplada no 
cenário de referência do Co-
pom; considere pelo menos 
dois aumentos adicionais de 
juros (em março e em maio); 
entregue uma previsão sufi-
cientemente abaixo da meta 
de 3,25 para 2023 (abaixo de 
3% em nossa opinião)”, des-
tacou o relatório.

Combustível: aumento galopante em 3 anos

Os combustíveis 
no Brasil deve-
rão permanecer 

como umas das principais 
fontes de pressão inflacio-
nária. “Com as tensões na 
Ucrânia e ondas de frio 
nos países do Hemisfé-
rio Norte, que elevam o 
consumo de petróleo, os 
preços do óleo no merca-
do internacional deverão 
subir ainda mais, poden-
do superar US$ 100 por 
barril” prevê Cloviomar 
Cararine, economista do 
Departamento Intersin-
dical de Estatísticas e Es-
tudos Socioeconômicos 
(Dieese/sub-seção FUP 
-Federação Única dos Pe-
troleiros).

Em três anos, os preços 

da gasolina e do gás de 
cozinha na refinaria subi-
ram cinco vezes mais que 
a inflação. No diesel, o au-
mento acumulado foi qua-
tro vezes maior que o índi-
ce de peço ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Desde 
janeiro de 2019, início da 
gestão do governo atual, 
a gasolina teve reajuste de 
116%, ante uma inflação 
de 20,6% no período. No 
gás de cozinha, a alta foi 
de 100,1% %, e no diesel, 
de 95,5%. Os dados são da 
Petrobras, analisados pelo 
Dieese. E essa escalada de 
alta deve continuar. 

O Brasil, mesmo com 
produção de petróleo e 
derivados suficiente para 
o abastecimento interno, 

será impactado pela polí-
tica de Preço de paridade 
de importação (PPI), que 
dolarizou os combustíveis, 
com reajustes que seguem 
os preços  internacionais, 
variação cambial e custos 
de importação, acrescenta 
Cararine .

Refinaria

Os aumentos de preço 
nas refinarias repercutem 
nos postos de revenda, ou 
seja, no bolso do consu-
midor final. De janeiro de 
2019 até hoje, a gasolina 
subiu 52,8% o diesel 63,6 
e o GLP 47,8%, muito aci-
ma também do reajuste do 
salário mínimo, de 21,4% 
no período, de acordo 

com a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). 
Altas nos preços dos com-
bustíveis acima da inflação 
ocorrem desde a implanta-
ção do PPI, em outubro de 
2016, pelo governo Temer e 
mantido por Bolsonaro.

De outubro de 2016 a 1º 
de fevereiro de 2022, o gás 
de cozinha na refinaria so-
freu reajuste de 287,2%, fa-
ce a uma inflação acumula-
da de 29,8%. Na gasolina, 
o aumento foi de 117,2% 
e no diesel, de 107,1%. 
Repassados para o consu-
midor final, os reajustes 
nos postos acumularam, 
no período, 81,6% na ga-
solina, 88,1% no diesel e 
84,8% no gás de cozinha.
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Greve dos servidores 
públicos: como minimizar 
os impactos?
Por Leandro Lucon, Isadora Nogueira 
Barbar Buffolo e Vitor Fernandes

O ano de 2022 mal começou e a expectativa que muitos 
contribuintes tinham de ser um ano melhor do que 

o que passou já tende a não se concretizar. Para muitos, o 
que se deparam é o cenário de greve dos auditores fiscais 
de diversas instituições públicas Brasil afora – as chamadas 
“Operações Padrão”.

Já no final de 2021, os servidores da Receita Federal do 
Brasil, por exemplo, aderiram ao movimento grevista. Por 
essa razão, desde o ano passado, os contribuintes vêm en-
frentando atrasos na análise de seus requerimentos admi-
nistrativos feitos junto à Receita. Um dos casos mais mar-
cantes é a demora da análise de pedidos de habilitação de 
crédito oriundo de ação judicial, pedidos que aumentaram 
exponencialmente após o término das ações judiciais que 
discutiam no Judiciário a “Tese do Século” – exclusão do 
ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

E não para por aí. Os procedimentos em portos, aero-
portos e fronteiras para a liberação das mercadorias des-
tinadas à exportação e importação também estão acon-
tecendo muito vagarosamente, no conhecido regime de 
“operação tartaruga”. Os impactos da greve são enormes: 
desde o aumento do custo e dos preços das mercadorias 
até o desabastecimento de alguns produtos, podendo até 
mesmo afetar a população em geral.

Até mesmo o Carf  (Conselho Administrativo de Recur-
sos Fiscais) teve suas atividades impactadas pela greve dos 
servidores, tendo sido veiculado na mídia que vários dos 
julgamentos de processos administrativos federais teriam 
sido suspensos em decorrência da ausência dos conselhei-
ros representantes do fisco.

Importante destacar que, como se sabe, o Carf  é respon-
sável por julgar recursos envolvendo questões aduaneiras 
e tributárias no âmbito administrativo e federal, de modo 
que diversos temas relevantes com julgamento previsto pa-
ra 2022, poderão sofrer com atrasos e novas postergações.

A situação não é diferente nas Receitas Estaduais. Des-
de setembro de 2021, as atividades exercidas pelos agentes 
fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Esta-
do de São Paulo estão com ritmo reduzido e em “opera-
ção padrão”. Nesses casos, os contribuintes paulistas que 
precisam do atendimento do fisco estadual esbarram em 
impasses causados pela Sefaz e acabam não conseguindo 
solucionar suas demandas em tempo hábil.

Os casos mais comuns são a demora na análise de DBE 
– documento utilizado para a alteração de dados da em-
presa como, por exemplo, a mudança de endereço, quadro 
societário – o atraso na liberação dos créditos acumulados 
de ICMS e até mesmo a falta de emissão de certidões de 
regularidade fiscal (CND). Todos esses serviços são extre-
mamente importantes e corriqueiros nas atividades empre-
sariais e que, em caso de demora, acabam prejudicando a 
competitividade dos empresários.

Apesar de sobrecarregado, o Judiciário tem sido a única 
alternativa eficaz para os contribuintes resolverem os en-
traves causados pelo Fisco. Com uma decisão judicial, os 
servidores são finalmente obrigados a analisar os pedidos 
administrativos das empresas em prazo razoável, garantin-
do a livre atividade econômica e evitando maiores danos 
causados pela greve.

Leandro Lucon é advogado especialista da área tributária contenciosa e sócio do 
escritório Finocchio & Ustra Advogados.

Isadora Nogueira Barbar Buffolo é advogada especialista da área tributária 
contenciosa judicial do escritório Finocchio & Ustra Advogados.

Vitor Fernandes é advogado especialista da área tributária contenciosa 
administrativa do escritório Finocchio & Ustra Advogados.

Parceria da Fundaj com Coimbra celebra 
Bicentenário da Independência

Em setembro, serão 
completados 200 
anos desde que D. 

Pedro I deu fim ao período 
colonial do Brasil e decla-
rou sua independência. Para 
celebrar este bicentenário, a 
Fundação Joaquim Nabuco 
inicia em março uma série 
de atividades de celebração 
de um dos principais mo-
mentos de nossa história, 
incluindo o embarque em 
uma inédita parceria além-
-mar com a tradicional Uni-
versidade de Coimbra, rea-
lizando exposições a partir 
de um intercâmbio cultural 
e histórico entre as duas 
instituições.

Entre 21 de março e 21 
de maio, a Galeria Massan-

gana, no campus Gilberto 
Freyre da Fundaj, em Casa 
Forte (Recife-PE), realiza-
rá uma exposição com 38 
documentos do acervo da 
universidade portuguesa. 
Trata-se de um material 
que ressalta as relações pré 
e pós-coloniais entre Brasil 

e Portugal, destacando-se 
peças como o documento 
de matrícula do primeiro 
aluno natural do Brasil em 
Coimbra; a primeira edição 
do poema “Caramuru, poe-
ma épico do descobrimen-
to da Bahia”, do frei Santa 
Rita Durão; uma notícia do 

jornal O Paraense, impresso 
no dia da independência, 
antes da proclamação; ou-
tro recorte de jornal sobre a 
venda da capitania da Bahia; 
e uma carta redigida ao im-
perador do Brasil em 1823, 
publicada na Gazeta Pernam-
bucana.

A partir de 7 de setem-
bro, a mesma exposição 
estará em exibição em so-
lo lusitano, no Palácio da 
Universidade de Coimbra. 
A iniciativa é realizada em 
parceria com Associação da 
Imprensa de Pernambuco e 
a Associação Portuguesa de 
Imprensa, contando tam-
bém com apoio do Instituto 
Camões e da Embaixada de 
Portugal no Brasil.

RJ teve retração de 4,69 mil 
postos de trabalho em dezembro

Com base no Ca-
dastro Geral de 
Empregados e 

Desempregados (Caged), 
nova análise do Instituto 
Fecomércio de Pesquisas e 
Análises (IFec-RJ), ligado à 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Rio de Ja-
neiro, demonstra que, após 
última colocação entre os 
estados em 2020, 2021 foi 
um ano de recuperação e 
o Estado do Rio de Janeiro 
ficou na terceira posição no 
resultado para o saldo de 
empregos formais.

No Estado do Rio de Ja-
neiro, a retração no número 
de postos de trabalho foi 

de 4,69 mil. Vale mencio-
nar que apenas os estados 
de Alagoas e Paraíba apre-
sentaram saldo positivo em 
dezembro (mais 615 e mais 
61, respectivamente). Ao 
longo do ano, o estado acu-
mula mais de 178 mil víncu-
los criados, de forma a ser a 
terceira unidade da federa-
ção a mais gerar empregos, 
atrás de São Paulo (mais 
814,03 mil) e Minas Gerais 
(mais 305,18 mil).

Além disso, apesar do 
Rio de Janeiro ter sido o 
estado mais afetado pe-
la pandemia, o saldo flu-
minense desde 2020 é de 
27,37mil, o que significa 
que os empregos criados 

em 2021 mais que com-
pensam os perdidos du-
rante o ano de 2020.

Novamente, o grande 
responsável por esse resul-
tado é o setor de serviços, 
que criou mais da meta-
de das vagas fluminenses 
(55%). A análise do IFec-
-RJ destaca para a criação 
de vagas no comércio de 
semiduráveis (vestuário) e 
nos serviços de alimenta-
ção (restaurantes e lancho-
netes) e no turismo com 
hotéis.

Em todas as modalida-
des analisadas, o Institu-
to observou quedas desde 
outubro em relação ao ano 
passado sendo que em de-

zembro todas com reduções 
de dois dígitos. Em 2021, 
foram registrados 41,56 mil 
roubos a transeuntes, já em 
2020, foram contabilizados 
46,29 mil crimes desse tipo. 
Houve também diminuição 
de roubo de carga, de 4,98 
mil para 4,52 mil.

Os economistas do 
IFec-RJ constataram um 
crescimento real do ICMS 
(já descontado o efeito da 
inflação) de quase 20% em 
relação ao pior ano da crise 
recente do estado (2017). 
O índice vem apresentan-
do reduções marginais, 
mas que demonstram, de 
fato, já ter passado pelo 
pico.

Vinci Partners investirá no bloco 3  
da Cedae com a Águas do Brasil

A área de Infraestru-
tura da Vinci Par-
tners, empresa de 

fundos de investimentos 
brasileira, está debutando 
na área de água e saneamen-
to básico no Estado do Rio 
de Janeiro. O aporte acon-
tecerá em uma nova Com-
panhia, fruto de uma parce-
ria estratégica com a Águas 
do Brasil. Essa nova com-
panhia vai comandar o blo-
co 3 da Cedae, abrangendo 
serviços de distribuição de 
água e coleta e tratamento 
de esgoto em 21 municípios 
fluminenses, informou a 
empresa.

“Este é um investimento 
extremamente relevante pa-
ra nosso fundo, e nada me-
lhor do que nos associar ao 
Grupo Águas do Brasil, que 
possui profundo conheci-
mento técnico e operacio-
nal por já atuar em diversas 
outras concessões desse 
setor no estado. Estamos 

muito felizes em voltar a in-
vestir em uma concessão de 
serviços públicos no Rio de 
Janeiro, contribuindo para 
trazer mais dignidade a um 
enorme contingente da po-
pulação que ainda não pos-
sui acesso a saneamento bá-
sico de qualidade,” destaca 
José Guilherme Souza, só-
cio da Vinci Partners e head 
da área de Infraestrutura da 
empresa.

O investimento nas áre-
as abrangidas pelo bloco 3 
da Cedae será o primeiro 
aporte do fundo Vinci In-
fraestrutura Água e Sanea-
mento Strategy Fundo de 
Investimento em Partici-
pações em Infraestrutura 
(VIAS), que possui certi-
ficado emitido pela Sitawi, 
classificando como FIP-
-IE ASG. O VIAS possui 
intenção de investir até R$ 
3 bilhões no setor e den-
tro dos pilares ASG da sua 
certificação. O VIAS terá 

uma participação acioná-
ria de 40% na nova con-
cessionária e a efetivação 
da transação acontecerá 
após cumpridas as exigên-
cias previstas no Edital. 
“A conquista do bloco 3 
da Cedae faz parte do nos-
so plano de crescimento 
sustentável e consolida o 
Grupo Águas do Brasil 
como um player bastante 
relevante para o desenvol-
vimento do país. A Vinci 
Partners é uma parceira de 
longa data nessa jornada, 
estamos muito felizes com 
essa sociedade”, diz Cláu-
dio Abduche, presidente 
do Grupo Águas do Brasil.

Leilão

O Grupo Águas do Bra-
sil venceu leilão no final de 
dezembro, por R$ 2,2 bi-
lhões. “A vitória do leilão da 
Cedae foi o primeiro pas-
so para expandir a atuação 

do nosso grupo no Rio de 
Janeiro. Agora, ao lado da 
Vinci Partners, assumimos 
o desafio de implementar 
as operações e ampliar os 
serviços de distribuição de 
água e tratamento de esgo-
to com qualidade para mais 
de 2,7 milhões de pessoas”, 
finaliza Leonardo Righetto, 
CEO da nova concessioná-
ria.

O Grupo Águas do Bra-
sil tem a gestão de conces-
sões em 15 municípios do 
Rio de Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais, e sua sede 
fica localizada em Nite-
rói (RJ). A Vinci Partners 
é especializada em gestão 
de recursos, de patrimônio 
e em assessoria financei-
ra. Fundada em 2009, por 
antigos sócios da BTG 
Pactual, a Vinci afirma ter 
aproximadamente R$ 58 
bilhões sob gestão e está 
listada na Nasdaq com o 
ticker VINP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO

CNPJ:  04.920.616/0001-31 - NIRE: 33.4.0004091-1
AV. RIO BRANCO, N.º 4 - SALA 1404 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ.
 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COOPERADOS EXTRAORDINÁRIA

RENACOOP - Renascer Cooperativa de Trabalho, CNPJ
04.920.616.0001/31, NIRE 33.4.0004091-1, Av. Rio Branco, nº 04 - sala
1404 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, Edital de Convocação: Assembleia Geral
de Cooperados Extraordinária. O Diretor Administrativo da RENACOOP-
Renascer Cooperativa de Trabalho, revestido de suas atribuições,
conforme disposto no Artigo 34 do Estatuto Social, alínea “c”, pelo presente
edital, convoca os senhores cooperados, para reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada na Av. Rio Branco, nº 04 - sala 1404,
Centro - Rio de Janeiro/RJ, no próximo dia 25 de fevereiro de 2022, às
16:00h em primeira convocação com um mínimo de 2/3 dos associados,
ou às 17:00h, em segunda, com metade mais um dos associados, ou às
19:00h, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 50
associados, para tratar das seguintes ordens do dia: Assembleia Geral
Extraordinária - 1. Deliberação sobre a prestação de contas do Conselho
de Administração relativa ao exercício de 2020, compreendendo o Relatório
de Gestão, o Balanço Geral e o Demonstrativo de Sobras ou Perdas do
Exercício; 2. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal e 3. Destinação
das sobras apuradas ou rateio de perdas; 4. Eleição dos membros do
Conselho Fiscal, inclusive os suplentes; e 5. Eleição dos membros do
Conselho Gestor de Fundos, inclusive os suplentes. 6. Gestão da
Cooperativa; 7. Disciplina, direitos e deveres dos sócios; 8. Planejamento,
resultados econômicos dos projetos e contratos e organização do trabalho
9. Assuntos de interesse social. Nota: Para efeito de quórum, o número de
associados seguirá o previsto na Lei 12.690/12. Rio de Janeiro, 15 de
fevereiro de 2022. Marciano Lopes da Silva, Diretor Administrativo.
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Três perguntas: o metaverso e as empresas brasileiras
Por Jorge Priori

Conversamos so-
bre o metaverso e 
as empresas bra-

sileiras com César Souza, 
presidente da Empreenda, 
consultor e palestrante em 
estratégia, liderança, “clien-
tividade” e inovação. César 
é autor de diversos best sel-
lers e do novo livro O Jeito de 
Ser Magalu.

Como o metaverso po-
de ser usado pelas empre-
sas e quais são os tipos 
de negócios que mais po-
dem se beneficiar dele?

Antes de tudo, é preciso 
colocar o metaverso dentro 
de um contexto: vivencia-
mos um cenário “figital” no 
relacionamento entre em-
presas e pessoas. O mundo 
não será “apenas” digital, 
mas será físico e digital ao 
mesmo tempo. Essa é a 
convergência vencedora. 
Nesse cenário “figital”, no-
vos recursos tecnológicos, 
como o metaverso, se tor-
nam ferramentas tanto para 
o encantamento dos clien-
tes quanto para maior eficá-
cia na gestão de pessoas.

Muitas empresas pode-
rão se beneficiar do meta-
verso, especialmente aque-
las ligadas aos negócios de 
varejo, imobiliário, moda & 
vestuário, lazer, educação, 
hotelaria e medicina. Vários 
tipos de indústrias também 
se beneficiarão, pois o pro-
cesso produtivo no chama-
do “chão de fábrica”, por 
exemplo, poderá ser viven-
ciado de forma simulada 
nesta realidade tridimensio-
nal. Muitos treinamentos de 
montagem de equipamen-
tos poderão ser feitos a dis-
tância, com menor risco e 
maior eficiência.

No caso dos varejistas, 
estamos diante da oportu-
nidade para uma transfor-
mação emblemática, com a 
mudança do que hoje co-
nhecemos como ponto de 
venda (PDV) para ponto de 
experiência (PDE). A expe-
riência do cliente será a no-
va fronteira do marketing. 
As marcas que souberem 
conduzir esse movimento 
colocando o cliente no cen-
tro, certamente vão ganhar 
protagonismo e vão se di-
ferenciar de forma contun-
dente.

É possível fazer uma 

previsão de quando as 
empresas brasileiras co-
meçarão a utilizar o me-
taverso?

Embora tenha demons-
trado enorme potencial 
ao ser apresentado, tudo 
relacionado ao metaverso 
ainda é muito incipiente, 
sendo impossível cravar o 
ritmo de adesão das marcas 
à novidade. Além de obstá-
culos naturais por conta de 
cultura e de características 
de inovação, as empresas e 
suas lideranças ainda preci-
sam lidar com questões re-
lacionadas aos custos para 
ingressar no metaverso.

O Brasil vive um mo-
mento de forte recessão, al-
ta inflação e juros muito ele-
vados, tornando mais difícil 
destinar recursos a projetos 
ainda incertos quanto aos 
reais resultados. No curto 
prazo, devemos ter apenas 
algumas empresas aderindo 
ao metaverso. Apenas no 
médio prazo devemos sen-
tir um impacto maior nas 
empresas brasileiras. Mes-
mo assim, já percebemos 
certo grau de pioneirismo. 
A Lu, por exemplo, é a in-
fluencer virtual de maior 
impacto no mundo, o que é 
uma bela semente, e a Ren-
ner já começou algumas ini-
ciativas.

É importante considerar 
que é possível encontrar 
alguns atalhos nesse cami-
nho. Nem toda empresa 
criará um ambiente próprio 
no metaverso. Na maioria 
dos casos, as marcas pode-
rão conseguir inserção em 
um ambiente de terceiros, 
que faça sentido para o pú-
blico com o qual ela deseja 
se conectar e com o objeti-
vo de negócio.

Atualmente, existe um 
conceito já enraizado de 
que muitas marcas podem 
ganhar espaço e protago-
nismo à medida que ofe-
recem boas histórias com 
conteúdo e entretenimen-
to. Assim, o metaverso é 
uma grande oportunidade 
que precisa estar no radar 
das lideranças. Trata-se de 
uma plataforma, ao mesmo 
tempo, de posicionamento, 
onde se abraçam causas e 
levantam bandeiras, e uma 
ponte direta para os consu-
midores.

Não à toa, muitas ações 
de metaverso acontecem 
a partir da indústria dos 
games. Jogos como For-

tnite e Roblox já abrigam 
em seu metaverso marcas 
como Nike, Gucci, Ral-
ph Lauren, Balenciaga e a 
brasileira Lojas Renner. O 
Itaú também já fez uma in-
cursão gamificada. Temos 
alguns early adopters já 
experimentando a novida-
de no País, mas como tudo 
na vida, será um processo 
cujo ritmo e viabilidade 
serão determinados por 
vários fatores.

Considerando o mer-
cado global, existe uma 
empresa que já se tornou 
referência na utilização 
do metaverso?

Além da varejista sueca 
H&M, é preciso conside-
rar as empresas pioneiras 
na criação de metaversos, 
como Decentraland, Sand-
box e o Cidade Alta, criado 
pela empresa brasileira Ou-
tplay dentro do jogo Grand 
Theft Auto (GTA). Temos 
também a Epic Games, de-
tentora do jogo Fortnite, 
que passou de um simples 
game para um hub de so-
cialização. Nesse sentido, 
podemos considerar algu-
mas pioneiras assumindo o 
protagonismo dentro des-
ses ambientes gamificados 
como a GAP, Mattel e as já 
citadas Nike, Gucci e Ralph 
Lauren.

Porém, o metaverso tem 
uma aplicabilidade muito 
maior que nos games. A 
startup norte-americana 
Magic Leap foi uma das 
primeiras empresas a criar 

um universo virtual e vê 
no metaverso potencial 
para aplicações na área de 
saúde. A Microsoft preten-
de usá-lo para transformar 
a experiência da platafor-
ma Teams, mas a intenção 
é desenvolver um ponto 
central de novos negócios. 
A holding controladora 
do Facebook, WhatsA-
pp e Instagram já mudou 
de nome para Meta. Já o 
Tinder investe na criação 
de um aplicativo chamado 
Single Town, com foco em 
encontros baseados em 
avatares com interação em 
tempo real. Outro exem-
plo é a Boeing, que já pro-
meteu lançar seu próximo 
avião no metaverso.

A Disney tem uma das 
propostas mais ousadas: 
construir um metaverso pa-
ra conectar experiências fí-
sicas e digitais. Nas palavras 
do seu CEO, Bob Chapek, 
o objetivo da companhia é 
permitir que os consumi-
dores experimentem tudo 
o que a Disney oferece em 
seus produtos e platafor-
mas, independentemente 
do local onde estejam. De-
finitivamente, isso não é 
pouca coisa.

Mesmo considerando 
que alguns anúncios de ini-
ciativas possam fazer parte 
do bom e velho marketing, 
é inegável que um novo ho-
rizonte está nascendo, e o 
céu é o limite para as opor-
tunidades que poderão vir 
na esteira de consolidação 
do metaverso.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 e PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA CONSUCOOP IMPERIAL

COOPERATIVA DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

O Presidente da CONSUCOOP IMPERIAL COOPERATIVA DE CONSUMO
E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ
28.719.022/0001-25, NIRE 334.0005591-8, Inscrição Estadual nº 87.438.589,
com sede na Rua Teresa nª 608, Salas 214 e 215, bairro Alto da Serra,
Petrópolis, RJ, CEP 25625-018, convida seus vinte e dois (22) associados,
para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 a ser
realizada em sua sede no dia 18 de março de 2022 com primeira chamada
as 17:00h, segunda chamada as 18:00h e terceira e última chamada as
19:00h onde a seguinte pauta será deliberada e votada: (1) A prestação de
contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2021; (2) O balanço
e da destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes,
caso exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no
exercício 2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3
dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, e logo
em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Alteração estatutária; (2) Entrada e
saída de associados; (3) Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes.

Petrópolis/RJ, 15 de fevereiro de 2022.
Roberto Becker – Diretor Presidente – CPF 856.007.337-04.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação MONITÓRIA, movida por JOSÉ AREAS DA SILVA

em face de NORIVAL FERNANDES DA SILVA e OUTRA,
processo nº 0006593-62.2004.8.19.0208, na forma abaixo:

A Dra. CRISTINA GOMES CAMPOS DE SETA, Juíza da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a NORIVAL FERNANDES DA SILVA
e VERA LÚCIA LOBATO DA SILVA, que em 23/2/22, às 11:00 hs.,
no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO
MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme
art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 25/2/22,
no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art.
891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 1º RGI, matrícula nº
89.539, Rua Hermínia nº 22 apto 01 – cobertura – Cachambi - RJ,
avaliado as fls. 445/446 em 19/12/18, por R$ 200.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 26/1/22. Eu, Cristina Raquel
de Moura Frambach, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo.
(ass) Dr. CRISTINA GOMES CAMPOS DE SETA, Juíza de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 e PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPERLESTE - COOPERATIVA
DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS E DA ZONA LESTE.
A Presidenta da COOPERLESTE - COOPERATIVA DE CONSUMO E DO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DA ZONA
LESTE, CNPJ 39.711.349/0001-77, NIRE 35400193336, Inscrição Estadual
130.046.551.114, com sede na Avenida S. Miguel nº 576, sala 01, Vila
Marieta, São Paulo/SP, CEP 03620-000, convida seus vinte (20) associados,
para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 a ser
realizada em sua sede no dia 18 de março de 2022 com primeira chamada
as 17:00h, segunda chamada as 18:00h e terceira e última chamada as
19:00h onde a seguinte pauta será deliberada e votada: (1) A prestação de
contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2021; (2) O balanço
e da destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes,
caso exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no
exercício 2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3
dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, e logo
em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Alteração estatutária; (2) Entrada e
saída de associados; (3) Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes.

São Paulo/SP, 15 de fevereiro de 2022.
Samyr Baruqui Lima – Diretor Presidente – CPF 260.438.118-47.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING
DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.279/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Convidamos os Srs. sócios quotistas para uma reunião a ser realizada no dia 
24 de fevereiro de 2022, na Praça Floriano, nº 55, sala 301, Centro, Rio de 
Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP. 20.031-050, às 9h30m 
em primeira convocação e às 10h00 em segunda e última convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação das 
contas da administração, do balanço patrimonial e do resultado econômico do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021; 2) Ratificação dos atos praticados 
e prorrogação do mandato do Administrador não sócio. Rio de Janeiro, 15 de 
fevereiro de 2022. Nelson Lara dos Reis - Administrador não sócio.

Divulgação Empreenda

César Souza 

Inflação, juros e eleições influenciarão onde investir

A inflação é o fator que 
mais pode pesar nas 
decisões de um novo 

investimento este ano, segui-
do dos juros e das eleições 
presidenciais. É o que mostra 
pesquisa realizada pela Asso-
ciação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima) em parceria 
com o Datafolha, que ouviu 
5,8 mil pessoas das classes A, 
B, C e D/E, de todas as regiões 
do país.

Para 50% das pessoas, a 
manutenção da inflação em 
alta pode diminuir conside-
ravelmente a intenção de in-
vestir. Se analisadas somente 

as pessoas da classe D/E, o 
porcentual chega a 57%. Pa-
ra 27% dos entrevistados, o 
aumento da inflação não im-
pacta na decisão de investir 
ou não. Por outro lado, para 
24%, aumenta a possibilida-
de de uma nova aplicação.

O segundo fator que pesa 
negativamente na decisão de 
investimento da população 
é a alta dos juros. O com-
portamento do indicador foi 
citado por 39% dos entrevis-
tados, sendo que esse por-
centual chega a 47% entre a 
classe D/E. Porém, 30% do 
total da população enxerga a 
ampliação da taxa como uma 

oportunidade de investir seu 
dinheiro e ter mais rentabi-
lidade. Predominam neste 
grupo os entrevistados das 
classes A, B e C. Para 30% 
dos entrevistados, os juros 
não influenciam na decisão 
de aplicar ou não em um pro-
duto financeiro.

Questionados sobre as 
eleições presidenciais, 41% 
dos entrevistados disseram 
que o evento é indiferente 
na decisão de investir ou 
não neste ano. O porcentu-
al cai para 34% para os en-
trevistados da classe D/E, 
mostrando que as classes de 
renda mais baixas são mais 

suscetíveis à escolha do 
novo presidente. Na popu-
lação como um todo, 38% 
reduzem a intenção de in-
vestir por conta da eleição 
e 21% avançam na previsão 
de novas aplicações.

“A pesquisa mostra que o 
avanço da inflação é o que 
mais preocupa as pessoas. 
Além disso, chama a aten-
ção a diferença de percep-
ção em relação a outros fa-
tores como juros e eleições: 
onde um vê risco, outro 
enxerga oportunidade. Mas 
em todos os cenários, mais 
informação e educação fi-
nanceira são essenciais para 

ajudar as pessoas a tomar 
decisões mais conscientes”, 
avalia Marcelo Billi, superin-
tendente de Comunicação, 
Certificação e Educação de 
Investidores da Anbima.

OMesmo em um am-
biente mais incerto e volátil 
devido às eleições, inflação 
e juros, a maioria (59%) se 
mantém otimista sobre a 
economia em 2022. O por-
centual maior é da popula-
ção da classe D/E, com um 
total de 62%, enquanto o 
das A, B e C, ficou em 58%. 
Entretanto, 27% do total 
acha que a economia vai fi-
car pior do que no ano pas-

sado, sendo 28% da classe 
D/E e 26%, das A, B e C.

Esta é a quinta edição da 
pesquisa Raio X do Investi-
dor Brasileiro, realizada pe-
la Anbima em parceria com 
Datafolha.

As entrevistas aconte-
ceram presencialmente 
entre 9 e 30 de novembro 
de 2021, com 5878 pes-
soas das classes A, B, C e 
D/E, de 16 anos ou mais, 
nas cinco regiões do pa-
ís. A margem de erro da 
pesquisa é de dois pontos 
porcentuais, para mais ou 
para menos, dentro do ní-
vel de confiança de 95%.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Ofici-
al, 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 PAU-
LO APÓSTOLO, CNPJ/MF 34.150.771/0001-87, com sede nesta
cidade e DEVEDOR FIDUCIANTE: NOVA MOEMA EMPREENDIMEN-
TOS LTDA, CNPJ/MF 68.646.066/0001.97, com sede nesta cida-
de, na Avenida Almirante Barroso, nº 90, 10º andar, que nos ter-
mos 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 pú-
blico 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, inclusi-
ve tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão,
conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver lici-
tante 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 equiva-
le 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 des-
pesas 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 compra-
dor 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 de-
socupação/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, medi-
ante 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 des-
pesas 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).

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.

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.

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 CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 e PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPERLESTE - COOPERATIVA
DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS E DA ZONA LESTE.
A Presidenta da COOPERLESTE - COOPERATIVA DE CONSUMO E DO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DA ZONA
LESTE, CNPJ 39.711.349/0001-77, NIRE 35400193336, Inscrição Estadual
130.046.551.114, com sede na Avenida S. Miguel nº 576, sala 01, Vila
Marieta, São Paulo/SP, CEP 03620-000, convida seus vinte (20) associados,
para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 a ser
realizada em sua sede no dia 18 de março de 2022 com primeira chamada
as 17:00h, segunda chamada as 18:00h e terceira e última chamada as
19:00h onde a seguinte pauta será deliberada e votada: (1) A prestação de
contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2021; (2) O balanço
e da destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes,
caso exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no
exercício 2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3
dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, e logo
em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Alteração estatutária; (2) Entrada e
saída de associados; (3) Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes.

São Paulo/SP, 15 de fevereiro de 2022.
Samyr Baruqui Lima – Diretor Presidente – CPF 260.438.118-47.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091

COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
10.12.2021. SUMÁRIO. HORA, DATA E LOCAL: Às 15 horas, do dia 10 
de dezembro de 2021, cientes da opção de participar por vídeo-conferência, 
via Microsoft Teams, em razão da pandemia do COVID-19. ACIONISTAS: 
Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por 
seus Diretores, Srs. Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, neste 
ato representada por seus Diretores, os Srs. Francisco Javier Toso Canepa 
e Jesus Carmona Abrego, representando a totalidade do Capital Social, 
motivo pelo qual foi dispensada a Convocação MESA: Jorge Alejandro 
Irribara - Presidente e Ricardo dos Mares Guia - Secretário. ORDEM DO DIA: 
I) Aprovar o aumento do capital social no valor total de R$ 18.673.083,87 
(Dezoito milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitenta e três reais e oitenta 
e sete centavos) e a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social. 
RESOLUÇÕES: I) Tendo em vista a proposta da Diretoria, foi aprovado 
o aumento do capital social no montante de R$ 18.673.083,87 (dezoito 
milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitenta e três reais e oitenta e sete 
centavos) mediante a emissão de 53.341 (cinquenta e três mil, trezentos e 
quarenta e uma) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de R$350,07 (trezentos e cinquenta reais e sete centavos), visando registrar 
no capital de Yolanda Participações S.A., os investimentos realizados para 
execução do Projeto Mariel em Cuba. A totalidade do aumento do capital 
social será subscrito, em dinheiro, pela única Acionista, Souza Cruz LTDA. 
Assim, o capital social passará de R$ 294.980.884,38 (duzentos e noventa e 
quatro milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 
trinta e oito centavos) dividido em 842.634 (oitocentas e quarenta e dois mil, 
seiscentas e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal 
para R$ 313.653.968,25 (trezentos e treze milhões, seiscentos e cinquenta 
e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) 
dividido em 895.975 (Oitocentas e noventa e cinco mil e novecentas e 
setenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e, como 
consequência, o art. 5º do Estatuto Social terá a seguinte redação: “Art. 5º 
- O capital social da Sociedade é de R$ 313.653.968,25 (trezentos e treze 
milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e oito 
reais e vinte e cinco centavos) dividido em 895.975 (oitocentas e noventa 
e cinco mil e novecentas e setenta e cinco) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal”. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
Ata, que vai assinada pelo Acionista Único da Sociedade. Rio de Janeiro, 
10 de dezembro de 2021. Mesa: Jorge Alejandro Irribara - Presidente e 
Ricardo dos Mares Guia - Secretário; Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste 
ato representada por seus Diretores Srs. Francisco Javier Toso Canepa 
e Jesus Carmona Abrego. Declaro que a presente é cópia fiel ao original.  
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2021. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091

COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27.01.2022. 
SUMÁRIO. HORA, DATA E LOCAL: Às 15 horas, do dia 27 de janeiro de 
2022, cientes da opção de participar por vídeo-conferência, via Microsoft 
Teams, em razão da pandemia do COVID-19. ACIONISTAS: Presente 
o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus 
Diretores, Srs. Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato 
representada por seus Diretores, os Srs. Francisco Javier Toso Canepa e 
Jesus Carmona Abrego, representando a totalidade do Capital Social, motivo 
pelo qual foi dispensada a Convocação MESA: Jorge Alejandro Irribara 
- Presidente e Ricardo dos Mares Guia - Secretário. ORDEM DO DIA: 
I) Aprovar o aumento do capital social no valor total de R$ 38.000.000,00 
(trinta e oito milhões) e a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social. 
RESOLUÇÕES: I) Tendo em vista a proposta da Diretoria, foi aprovado o 
aumento do capital social no montante de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito 
milhões) mediante a emissão de 108.550 (cento e oito mil, quinhentos e 
cinquenta) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de  
R$ 350,07 (trezentos e cinquenta reais e sete centavos). A totalidade do 
aumento do capital social será subscrito, em dinheiro, pela única Acionista, 
Souza Cruz LTDA. Assim, o capital social passará de R$ 313.653.968,25 
(trezentos e treze milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e 
sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) dividido em 895.975 (Oitocentas 
e noventa e cinco mil e novecentas e setenta e cinco) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal para R$351.653.968,25 (trezentos e cinquenta 
e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e oito 
reais e vinte e cinco centavos) dividido em 1.004.525 (um milhão, quatro mil, 
quinhentos e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, 
ao preço de R$ 350,07 (trezentos e cinquenta reais e sete centavos) e, como 
consequência, o art. 5º do Estatuto Social terá a seguinte redação: “Art. 5º -  
O capital social da Sociedade é de R$351.653.968,25 (trezentos e cinquenta 
e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e 
oito reais e vinte e cinco centavos) dividido em 1.004.525 (um milhão, quatro 
mil, quinhentos e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal.” Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai 
assinada pelo Acionista Único da Sociedade. Rio de Janeiro, 27 de janeiro 
de 2022. Mesa: Jorge Alejandro Irribara - Presidente e Ricardo dos Mares 
Guia - Secretário; Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada 
por seus Diretores Srs. Francisco Javier Toso Canepa e Jesus Carmona 
Abrego. Declaro que a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 27 de 
janeiro de 2022.  Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A. 
Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 4767870 e data de 11/02/2022. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Mercados em polvorosa  
com aumento do petróleo

A notícia do aumento 
do petróleo nesta 
segunda-feira me-

xeu com os mercados. O 
preço está encostando nos 
US$ 100 e com isso pres-
siona os preços no Brasil. 
“Uma das maiores altas dos 
últimos 7 anos contra miné-
rio de ferro, que amanheceu 
em queda próxima a 7%, 
o que foi influenciado pela 
tensão entre Rússia e Ucrâ-
nia”, destaca Felipe Kul-
chetscki, fundador da JFK 
Investimentos.

A Rússia é uma das maio-
res produtoras de petróleo 
do mundo. Segundo ele, o 
conflito traz desabasteci-
mento e puxa o preço ainda 
mais alto (menos oferta pa-
ra mesma demanda).

Kulchetscki relata que 
o mercado esteve bastante 
movimentado com os mer-
cados globais em queda. 
Nasdaq, S&P 500 e Dow 
Jones caindo na faixa de 
0,9. É um acúmulo de fa-
tores. “Nos EUA, temos a 
inflação americana batendo 
7,5% em 12 meses, a maior 
taxa em 40 anos. Isso tem 
pressionado bastante que 
o FED, Banco Central dos 
EUA, adote um aumento 
mais agressivo na taxa de 

juros lá fora”, cita.
Ele acrescenta que há 

também o fator Putin na 
rodada global. “Os acúmu-
los de tensão na zona entre 
Rússia e Ucrânia têm se in-
tensificado. Cada vez mais 
temos visto acúmulos de 
tropa na zona de fronteira 
com a Ucrânia. A movi-
mentação mais recente é 
o pedaço da frota naval da 
Rússia com potencial de 
ataque no território ucra-
niano. Essa intensificação 
de conflito tem se tornado 
cada vez mais presente e 
perigosa”.

G7

No contraponto, o G7 
também fez reunião extra-
ordinária nesta segunda-fei-
ra trazendo alguns pontos e 
críticas em carta oficial de 
sanção para a Rússia caso 
venha a concretizar o ata-
que na Ucrânia. “Essas san-
ções para Rússia não são tão 
simples, pois têm respaldos 
econômicos globalmente, 
uma dificuldade de trans-
porte de ólro combustível, 
gás natural, por exemplo. E 
isso também causa impac-
to na economia americana. 
Qualquer sanção pesada 

do G7 em relação à Rússia 
acaba sendo uma faca de 
dois gumes para a econo-
mia americana, então é um 
ponto de atenção”, diz Kul-
chetscki.

Ele acrescenta que existe 
questionamento se de fato 
essa invasão deve acontecer 
ou se é mais um apelo po-
lítico da Rússia para evitar 
entrada da Ucrânia na Otan. 
Não existe consenso se in-
vasão irá acontecer ou não. 

Na opinião dele, o mer-
cado brasileiro parece estar 
se defendendo bem contra 
esse efeito global por dois 
aspectos. Brasil iniciou seu 
ciclo de alta de juros bem 
antes que países emer-
gentes, então deve ter um 
controle inflacionário mais 
rápido que os outros. “O 
aumento do ciclo de Selic 
aqui foi mais cedo, então 
também deve terminar an-
tes. Outro fator importante 
é reconhecer que eventual 
conflito de fato pode tra-
zer um aumento maior no 
preço das commodities no 
mundo e Brasil tem mui-
tas empresas vinculadas a 
commodities, o que acaba 
impactando positivamente 
essas empresas nacionais”, 
acredita. 

BlackRock e B3:  
Primeiros BDRs de ETFs  
de renda fixa internacional

A BlackRock, gesto-
ra global de ativos 
financeiros, em 

parceria com o Banco B3, 
lançou nesta segunda-feira 
6 re4esssBDRs (Brazilian 
Depositary Receipts) las-
treados em ETFs de ren-
da fixa listados em bol-
sas norte-americanas. Os 
BDRs lastreados em ETFs 
da marca iShares, a prin-
cípio, são exclusivos para 
investidores qualificados 
(aqueles que possuem ca-
pital investido superior a 
R$ 1 milhão).

Segundo a B3, a partir 
de agora, com os BDRs 
de iShares ETFs de ren-
da fixa, os investidores 
brasileiros podem acessar 
cestas de títulos de renda 
fixa em dólares de forma 
mais eficiente e com cus-
tos reduzidos em relação 
aos títulos negociados in-
dividualmente. Gestores, 
instituições, e assessores 
têm mais uma opção para 
construir portfólios resi-
lientes, diversificados, e 
com liquidez. 

Em novembro de 2020, 
a BlackRock e a B3 fecha-
ram parceria para listar o 
primeiro BDR de ETF 
internacional. De acor-
do com dados do último 
Relatório Anual iShares 
sobre o Progresso do In-
vestidor da BlackRock, 
globalmente a gestora tem 
mais de 100 milhões de 
clientes nos ETFs iShares, 
e a expectativa é atingir 
nos próximos cinco anos 
mais 100 milhões.

Tendência

Para Karina Saade, 
Head da BlackRock no 
Brasil, essa tendência 
de crescimento tam-
bém é seguida pelo Bra-
sil: “2021 foi um ano de 
consolidação dos BDRs 
de ETFs. A chegada dos 
BDRs de ETFs de renda 
fixa marca outro momen-
to importante no desen-
volvimento dessa nova 
plataforma. O nosso ob-
jetivo é continuar trazen-
do novas classes de ati-

vos e exposições, até que 
seja possível montar um 
portfólio internacional 
completo, com ETFs”.

Diversificação

Para a B3, a possibilida-
de de listagem desse e de 
diversos outros tipos de 
fundos leva o mercado de 
capitais para outro pata-
mar, uma vez que possibi-
lita uma diversificação ca-
da vez maior de ativos na 
carteira dos investidores 
brasileiros. 

“A diversificação de ge-
ografias, moedas e setores 
é essencial para que os 
brasileiros tenham todos 
os insumos para construir 
as melhores estratégias e 
alcançarem seus objetivos. 
Os lançamentos de hoje 
reforçam o compromisso 
da B3 e do mercado em 
oferecer o maior número 
de opções de produtos pa-
ra os investidores brasilei-
ros”, explica Luís Kondic, 
diretor executivo de Pro-
dutos e Dados da B3.
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