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Brasil e Rússia
iniciam
diálogo
político-militar
Os ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Defesa, Braga Netto, participaram
nesta quarta-feira de uma reunião
com seus homólogos russos, Sergey Lavrov e Sergey Shoygu, em
Moscou. Por se tratar de um encontro entre quatro ministros,
dois de cada país, a reunião é
classificada no formato 2+2.
Em declaração à imprensa, o
chanceler brasileiro disse que o
encontro entre os quatro ministros refletiu a maturidade das relações entre os dois países.”Hoje,
com os ministros Serguey Lavrov
e Sergey Shoygu, discutimos três
pontos, basicamente. Em primeiro lugar, discutimos parâmetros
para implementar a parceria estratégica Brasil-Rússia no campo
da pesquisa e desenvolvimento
de projetos comuns na área da
Defesa. Tratamos de temas da
conjuntura internacional, sobretudo em nossas regiões e também abordamos questões afetas
ao Conselho de Segurança das
Nações Unidas”.
França disse ainda que a Rússia é para o Brasil uma referência mundial em desenvolvimento
tecnológico, sobretudo no âmbito da indústria de Defesa: “O
Brasil privilegia oportunidades
de transferência de tecnologia e
suas parcerias internacionais nesse setor de Defesa”.
Ainda de acordo com o chanceler brasileiro, o general Augusto Heleno (Ministro do Gabinete de Segurança Institucional) e
seu homólogo russo firmaram
um acordo de proteção mútua
de informações classificadas. “É
importante sublinhar que esse
acordo adequa o teor desse instrumento internacional, além de
acesso à informação no Brasil. A
importância desse entendimento
bilateral é de que devemos ter,
então, uma cooperação facilitada
em tecnologia de ponta e áreas
sensíveis”.
No encontro dos presidentes
Jair Bolsonaro e Vladimir Putin,
os dois manifestaram também
nesta quarta-feira, em Moscou, a
disposição de manter um diálogo
ativo, principalmente, nos temas
de defesa, tecnologia e energia.
Após uma conversa que durou
quase duas horas, Bolsonaro disse que o encontro foi “profícuo
e de amplo interesse dos nossos
países”. Os dois presidentes fizeram referência ao encontro desta
quarta-feira entre os ministros
das Relações Exteriores e da Defesa de ambos países.

Pré-sal: 11 blocos
vão para leilão
A boiada continua passando

F

oi aprovado, pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), nesta quarta-feira, o pré-edital e as minutas de contrato
que estabelecem regras da licitação de 11 blocos localizados na
área do pré-sal, dentro da Oferta
Permanente de Partilha de Produção (OPP). Tanto o pré-edital como as minutas de contrato serão
enviados ao Ministério de Minas e
Energia para aprovação.
A ANP lembrou que os blocos
Ágata, Água Marinha, Esmeralda, Jade, Turmalina e Tupinambá estavam previstos para serem
ofertados na 7ª e 8ª rodadas de
partilha de produção, na Bacia de
Santos. Os cinco blocos restantes
não foram arrematados em rodadas de licitação de partilha da produção realizadas pela ANP. São
eles: Itaimbezinho (4ª Rodada de
Partilha, Bacia de Campos), Norte
de Brava (6ª Rodada de Partilha,
Bacia de Campos), Bumerangue,
Cruzeiro do Sul e Sudoeste de Sa-

gitário (6ª Rodada de Partilha, Bacia de Santos).
Segundo a ANP, oferta permanente é um formato de licitação de outorga de contratos de
exploração e produção de blocos
exploratórios e de áreas com acumulações marginais, localizados
em quaisquer bacias terrestres ou
marítimas, para exploração ou reabilitação e produção de petróleo
e gás natural. Nesse formato, a
oferta de blocos exploratórios e
áreas com acumulações marginais
é contínua.
Até dezembro do ano passado,
a oferta permanente era realizada exclusivamente em regime de
contratação por concessão, sem
possibilidade de inclusão de áreas do pré-sal e, também, de áreas consideradas estratégicas, nos
moldes da Lei nº 12.351/2010,
cujo regime legal de contratação é
o de partilha de produção.
A Resolução do Conselho
Nacional de Política Energética
(CNPE) nº 27/2021, do dia 24

de dezembro de 2021, suspendeu
essa limitação ao estabelecer que
os campos ou blocos situados no
polígono do pré-sal ou em áreas
estratégicas poderão ser licitados
no sistema de Oferta Permanente
mediante determinação específica do CNPE, com definição dos
parâmetros a serem adotados para
cada campo ou bloco.
No dia 5 de janeiro de 2022, a
Resolução CNPE nº 26/2021 autorizou a licitação de 11 blocos no
sistema de Oferta Permanente,
sob o regime de partilha de produção, e aprovou os parâmetros
técnicos e econômicos do leilão.
A ANP informou ainda que os
blocos exploratórios a serem oferecidos na Oferta Permanente de
Partilha de Produção (OPP) não
têm relação com os blocos oferecidos no 3º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC),
que se encontra em andamento e
tem sessão pública de apresentação de ofertas marcada para o dia
13 de abril.

Prefeituras podem ‘papar’ dinheiro esquecido

O

advogado e professor na
área do Direito Privado,
Caio Pires, informou
que quem não resgatar o dinheiro esquecido nos bancos, 60 dias
após o Banco Central (BC) divulgar a liberação, pode perder os recursos. Pires fez a afirmação em
reportagem do Conjur.
Segundo Pires, o dinheiro não
resgatado deve ir para os cofres
dos municípios onde os titulares
têm as contas correntes. Segundo
ele, isso está previsto em lei federal e não pode ser modificada por

portarias, regulamentos, dentre outras normas de hierarquia inferior.
Até esta terça-feira, dos 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm
dinheiro esquecido nos bancos e
podem sacar nesta primeira rodada de liberação dos recursos a
partir de 7 de março, mais de 16
milhões de brasileiros e empresas
não haviam consultado o Sistema
Valores a Receber (SVT), site que
o BC colocou no ar na segunda.
Já nesta quarta-feira, o aplicativo para celular da plataforma gov.

br teve problemas de instabilidade, o que impossibilitou a ampliação da credencial de segurança
para os níveis ‘prata’ e ‘ouro’ do
serviço.
O site tem operação normal,
mas tem havido muita procura pelo app nos últimos dias, por conta
da necessidade de reforço de segurança para acessar a plataforma
criada pelo Banco Central para
recuperar os valores “esquecidos”
em bancos e instituições financeiras. A elevação para ‘prata’ e ‘ouro’ deve ser feita pelo aplicativo.

Alerj doará
R$ 30 milhões
para vítimas
de Petrópolis
A Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
vai doar R$ 30 milhões economizados do próprio Orçamento em
apoio às vítimas das fortes chuvas
que atingiram Petrópolis, na Região Serrana, na noite da última
terça-feira, provocando a morte
de cerca de 80 pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A
doação foi autorizada através do
Projeto de Lei 5.412/22, aprovado em caráter de urgência no plenário da Alerj nesta quarta-feira.
A expectativa é de que o texto
seja sancionado pelo governador
Cláudio Castro nesta quinta-feira.
O projeto foi protocolado pelo
presidente da Alerj, deputado André
Ceciliano (PT), e a votação emergencial do texto foi acordada entre os
parlamentares no Colégio de Líderes
que antecedeu a sessão plenária. O
repasse de R$ 30 milhões será feito
ao município de Petrópolis com recursos do Fundo Especial da Alerj.
Os deputados também aprovaram em caráter emergencial uma
alteração no programa Supera RJ,
que concede auxílio mensal de até
R$ 300 às famílias mais pobres.
Com a mudança prevista no Projeto de Lei 5.413/22, os beneficiários do programa que moram na
cidade poderão acumular outros
benefícios e auxílios dados pela
prefeitura ou pelo Governo Federal. O acúmulo só será permitido
quando a prefeitura decretar estado de calamidade pública.
Os parlamentares também aprovaram o Projeto de Lei 5.414/22,
que prorrogação o calendário de
pagamento de IPVA nos municípios. Página 4

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1630
R$ 5,2870
R$ 5,8452
R$ 0,8106
R$ 308,00

ÍNDICES
IGP-M

1,82% (janeiro)
0,87% (dezembro)

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

0,69%
0,81%
10,75%
0,63% a.m.
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Os êxitos do avanço com estabilidade da economia chinesa
Por Tian Min

E

m 2021, diante de
um complexo cenário internacional e surtos esporádicos
da Covid-19 no território
nacional, o governo chinês
persistiu no princípio de
procurar crescimento enquanto manter a estabilidade, coordenando de forma
científica as restrições sanitárias e o desenvolvimento
socioeconômico. Como resultado, a reforma, a abertura e a inovação conheceram novos progressos,
assegurou-se efetivamente
o bem-estar dos cidadãos, o
novo paradigma de desenvolvimento tomou forma
e novas conquistas foram
alcançadas no desenvolvimento de alta qualidade. À
medida que mantém uma
tendência estável de recuperação, a economia chinesa
tem alcançado os seguintes
êxitos notáveis:
Em primeiro lugar, o
crescimento
econômico
chinês mantém-se no topo
do mundo. Em 2021, o PIB
chinês chegou a 114,4 trilhões de RMB, ou US$ 17,7
trilhões. O crescimento de
8,1% continua à frente das
principais economias do
planeta. De acordo com as
últimas projeções do Fundo
Monetário Internacional, o
PIB da China deve repre-

sentar cerca de 18% da economia mundial em 2021,
com a taxa de contribuição
de até 25% ao crescimento
global.
Em segundo lugar, o padrão de vida registra melhoria constante. O governo
chinês vem fortalecendo
seus esforços para garantir
o abastecimento e estabilizar os preços, aumentando
a disponibilidade de produtos de primeira necessidade no mercado. O Índice
de Preços ao Consumidor,
principal indicador de inflação, sofreu uma alta moderada de 0,9%.
Mais de 12,69 milhões
de novos postos de emprego foram criados em áreas
urbanas, onde a taxa de desemprego pesquisada foi de
5,1%, 0,5 ponto percentual
abaixo da média do ano anterior. Em rota ascendente,
a renda disponível per capita aumentou 8,1% em termos reais, acompanhando o
crescimento econômico do
país. Continuaram a crescer
os investimentos no bem-estar social, entre os quais
o investimento nos setores
da saúde e da educação aumentou 24,5% e 11,7% respectivamente.
Em terceiro lugar, o comércio exterior demonstra
um avanço histórico. O total de importação e exportação de mercadorias registrou uma alta de 21,4%,

faturando 39,1 trilhões de
RMB, aproximadamente
US$ 6,05 trilhões, ultrapassando, pela primeira
vez, a marca de US$ 6 trilhões. O volume das exportações e a participação
no mercado internacional
atingiram um novo recorde, enquanto foram otimizadas a estrutura e a qualidade desse comércio.

Novo
paradigma de
desenvolvimento
em que a
circulação
doméstica é o
esteio
O quarto ponto a ressaltar é mais uma boa colheita na produção de grãos. A
safra de 2021 foi um novo
recorde histórico, com uma
produção de 682,85 milhões
de toneladas de grãos, 13,36
milhões de toneladas a mais
do que no ano anterior, um
aumento de 2%. Dessa forma, a China consolidou sua
capacidade de abastecer a
população, garantindo efetivamente a segurança alimentar do país.
O quinto ponto é o florescimento de novas indústrias e novos modelos de
negócios. A indústria manufatureira de alta tecnologia produziu 18,2% a mais

do que o ano anterior. A
nova geração de tecnologia
da informação acelerou a
penetração e a inserção em
novas áreas de consumo,
como compras on-line, pagamento móvel e integração online e offline.
Manufatura avançada e
serviços modernos crescem de forma integrada,
e o setor terciário faturou
8,2% a mais, representando 53,3% do PIB nacional
e contribuindo com 54,9%
para o crescimento econômico. Foi acelerada a
transição verde da economia de maneira a construir
um arcabouço institucional “1+N” para alcançar
o pico das emissões e a
neutralidade de carbono.
Grandes projetos de energia eólica e fotovoltaica
estão em fase de planejamento ou implementação
em áreas arenosas, rochosas e desérticas.
O crescimento econômico da China superou as
expectativas e também foi
superior à meta estabelecida no início do ano, demonstrando forte resiliência e dinamismo. O bom
desempenho da segunda
maior economia do mundo fortalece a confiança
na recuperação econômica global e injeta um novo
ímpeto na retomada, dando
protagonismo ao seu papel
de “motor principal” e “es-

tabilizador”. Num contexto
de retração do comércio
mundial, a China disponibiliza a empresas em todos os
cantos do mundo um mercado maior, melhores oportunidades e mais espaço de
desenvolvimento,
dando
um impulso fundamental
para o crescimento da economia global.
Enquanto a recuperação
econômica global ainda enfrenta o desafio da pandemia, o mundo precisa lidar
com a instabilidade e a incerteza. Já a economia da China também sofre pressões
causadas pela contração da
demanda, pelos choques de
oferta e pelas expectativas
enfraquecidas, de maneira
que ainda encontrará vários riscos e desafios pela
frente. No entanto, deve-se notar que permanece
inalterada a situação básica
em que a economia chinesa mantém forte resiliência,
grande potencial e tendência promissora a longo prazo, e permanece inalterado
um ímpeto de recuperação
sustentada e estável, bem
como as condições para um
desenvolvimento de alta
qualidade.
A China está acelerando
a construção de um novo
paradigma de desenvolvimento em que a circulação
doméstica é o esteio, e as
circulações doméstica e
internacional se reforçam

mutuamente, promovendo
um maior grau de abertura ao exterior. Temos a
confiança, a força, a capacidade e as condições de
alcançar um desenvolvimento econômico estável
e sólido.
Parceiros
estratégicos
globais, China e Brasil mantêm, nos últimos anos, uma
cooperação frutífera em
todos os campos. A parceria econômica e comercial
venceu adversidades como a pandemia e registrou
crescimento em 2021. O
comércio bilateral cresceu
32% e ultrapassou a marca
de US$ 130 bilhões, um novo recorde histórico. Dessa
forma, a China permanece
como o maior parceiro comercial do Brasil.
O desenvolvimento sustentado e estável da economia chinesa expandirá as
perspectivas para a parceria
comercial sino-brasileira. A
China está disposta a compartilhar as oportunidades
e os dividendos de seu desenvolvimento com o Brasil
e outros países. Vamos unir
forças para fazer maiores
contribuições para vencer
a pandemia, facilitar a recuperação econômica global
e promover o desenvolvimento sustentável no pós-pandemia.
Tian Min é cônsul-geral da China no
Rio de Janeiro.

Proteção de dados como direito fundamental – quais os impactos?
Por Luiza Sato

N

o dia 10 de fevereiro foi finalmente promulgada a Emenda Constitucional
115/2022, que incluiu a
proteção de dados pessoais
no rol de direitos e garantias fundamentais. A PEC
17/2019, que originou a
emenda, já havia sido aprovada pelo Senado em outubro de 2021 e carecia da
promulgação para que seus
termos finalmente passassem a constar de nossa
Constituição Federal.
Vale lembrar que a inviolabilidade da vida privada das pessoas já constava no rol dos direitos
fundamentais. Entretanto,
apenas agora incluiu-se o

inciso LXXIX, para tratar
especificamente do direito
à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios
digitais.
De extrema relevância
também foi o estabelecimento da competência da
União de organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais,
nos termos da lei (art. 21,
inciso XXVI), bem como
da competência privativa
da União de legislar sobre
proteção e tratamento de
dados pessoais (art. 22, inciso XXX). Isso, sem dúvida, auxiliará na necessária
uniformidade do tratamento do tema em todo o território nacional.
O reconhecimento de
um direito como funda-
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mental consiste em considerá-lo hierarquicamente
superior no ordenamento
jurídico, acima de outras
leis (constitucionais e infraconstitucionais). Assim sendo, a proteção de dados foi
equalizada com outros direitos fundamentais, tendo
sido altamente fortalecidas
as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD).
Um exemplo prático de
como isso faz diferença
pode ocorrer quando estivermos tratando de um caso que envolva a exposição
pela pessoa “A” de dados
pessoais da pessoa “B”. A
pessoa “A” poderá justificar
sua conduta com base em
seu direito fundamental de
livre expressão da ativida-

de de comunicação, porém,
agora, a pessoa “B” terá argumento de mesmo nível
por conta do status do direito da proteção de dados
pessoais.
Outra situação diz respeito a eventual tratamento
massivo de dados pessoais
de determinados suspeitos
de crimes no contexto de
um inquérito policial. Devemos ter aqui o sopesamento
de dois direitos fundamentais, o da segurança e o da
proteção de dados, sendo
que as medidas a serem tomadas deverão ser aquelas
adequadas ao caso concreto.
Do ponto de vista das
implicações de ordem econômica, a força que ganha
a matéria de proteção de
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dados no Brasil, com a mais
absoluta certeza, viabilizará a atração de novos investimentos. As incertezas
causadas pela falta de solidez da matéria já afastaram
muitos agentes que queriam
fazer negócios no Brasil.
Em perspectiva semelhante, quanto à polêmica
temática da transferência
internacional de dados, a
proteção de dados ter sido
alçada à condição de um
direito fundamental poderá ser critério para: (a)
fins de convergência regulatória para a celebração
de acordo de livre fluxo de
dados com outros países
ou blocos econômicos; e
(b) nosso País ser reconhecido como tendo um nível
adequado de proteção de

dados para receber dados
pessoais transferidos da
União Europeia e outros
territórios que possuam tal
exigência.
É admirável a recente
jornada brasileira da matéria de proteção de dados
até aqui, ganhando cada
vez mais legitimidade e relevância dentro de nossa
sociedade, agora elevada a
um elemento de política de
Estado, tendo sido consagrada como um direito fundamental. Ao Estado agora cabe zelar pela máxima
eficácia e efetividade de tal
direito, para que possamos
usufruir de todos os benefícios descritos acima.
Luiza Sato é sócia de ASBZ
Advogados.
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Aventura de El Salvador
com bitcoin derrapa

N

o ano passado, El Salvador adotou o bitcoin como
moeda corrente no País, tal como o dólar. O governo criou um aplicativo de carteira digital chamado Chivo
e deu US$ 30 em bitcoin a cada cidadão. Usou US$ 88,4
milhões para comprar bitcoins, e não se pode dizer que
fez um bom negócio no curto prazo: no final da semana
passada, o valor caiu para US$ 65 milhões. Como complemento, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou
a nota de IDR (Rating de Inadimplência do Emissor) de
longo prazo de B- para CCC, primeiro nível acima do
calote.
El Salvador terá que amortizar quase US$ 1,2 bilhão em
dívida externa em 2023, com US$ 800 milhões vencendo
em janeiro. O país enfrenta déficit de US$ 1,2 bilhão em
2022, que pode chegar a US$ 2,5 bilhões em 2023. O PIB
montava a US$ 24,6 bilhões em 2020.
Para encarar a dívida externa, El Salvador recorreu ao
FMI, que, no final de janeiro, pediu ao País que revogue a
lei do bitcoin. O FMI vê 4 riscos na adoção da criptomoeda:
Estabilidade financeira: Bancos e outras instituições
financeiras podem estar expostos a grandes flutuações nos
preços dos ativos
Integridade financeira: pode abrir as portas para dinheiro ilícito e evasão fiscal
Proteção ao consumidor: famílias e empresas podem
perder riqueza por meio de grandes oscilações de valor
Passivos fiscais contingentes: A adoção do bitcoin
como moeda legal é totalmente financiada por dinheiro
público, por meio de um fundo fiduciário. Se o preço do
bitcoin despencar, os recursos do fundo podem se esgotar
rapidamente.
Após um declínio acentuado em 2020, o FMI espera
que a economia salvadorenha cresça cerca de 10% em
2021 e 3,2% em 2022. O crescimento real do PIB dos
EUA é um importante motor de crescimento: cerca de um
quinto da população vive nos EUA, e as remessas enviadas equivaleram a mais de 25% do PIB em 2021.

Abram as champanhes
Bancos britânicos atingiram em 2021 os maiores lucros
desde a crise de 2007/08. Pubs e restaurantes de luxo
fazem a festa com os executivos comemorando seus
bônus. Ao mesmo tempo, a população vê a maior queda
no poder de compra desde 1990, com inflação batendo
recorde de 30 anos.

Rápidas
O Conselho Regional de Administração do Rio (CRARJ) vai usar o espaço da sede como ponto de coleta para a
arrecadação de alimentos não perecíveis, itens de higiene
pessoal, material de limpeza, roupas, entre outros, para
ajudar as vítimas da tragédia em Petrópolis. O prédio fica
na Rua Professor Gabizo, 197 – Tijuca, próximo à estação
de metrô Afonso Pena *** O Sesc RJ está oferecendo
atendimento psicológico gratuito para a comunidade
petropolitana. Para acessar o serviço, é preciso ligar para
o número (21) 3138-1189 *** Fábio Alonso, CEO do
Laboratório Contraprova, conversa com a jornalista Neila
Medeiros sobre “Volta às aulas com prevenção: teste PCR
saliva é o ideal para crianças”, nesta quinta, às 20h, via
Instagram @neila_m *** Professores do Colégio e Curso
AZ vão promover lives nas redes sociais da escola dando
dicas para ajudar os vestibulandos da Uerj, em 17 e 24 de
fevereiro e 10 de março, às 19h30.

D

epois das altas verificadas em dezembro e janeiro,
o Índice de Confiança do
Empresário do Comércio
(Icec) caiu 1,2% em fevereiro, embora ainda permaneça na zona de confiança,
com 119,3 pontos. Os dados foram divulgados nesta
quarta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
De acordo com a entidade, a taxa quase eliminou o
crescimento de janeiro, de
1,4%. No acumulado do
ano o aumento é de 0,2%.
No mesmo bimestre do ano
passado, houve diminuição
de 2,7%. O Icec dessazonalizado se manteve na zona
de satisfação pelo oitavo
mês seguido e se igualou ao
nível de setembro do ano
passado.
Os três componentes do
indicador e os nove subfatores apresentaram queda
em fevereiro, pessimismo
verificado pela última vez
em abril de 2021, quando o
Icec registrou taxa negativa
de 6,4%, diante do quadro
de incertezas e restrições
impostas pela pandemia,
com o índice caindo para
95,7 pontos. Ao longo de
2021, houve oscilações no
índice, com tendência de alta acompanhando a vacinação da população contra a
Covid-19 e a reabertura do
comércio.
O pessimismo no mês foi
influenciado pelo aumento na energia elétrica e nos
combustíveis, o reajuste dos
aluguéis, a pressão nos preços no atacado, dificuldades
de repasse dos custos, consumo morno e famílias endividadas, mercado de tra-

balho em recuperação, juros
ascendentes e inflação.
“Nessas condições, as estimativas hoje são de baixo
volume de faturamento do
comércio varejista em 2022.
Noutro sentido, promissoramente, tem-se as perspectivas de arrefecimento
da inflação, à medida que
a política monetária vem
gerando efeitos desejados
na economia, em particular
sobre a atuação do comércio e a formação dos preços
ao consumidor”, explica a
CNC.
A maior queda entre
os componentes do Icec
ocorreu nas expectativas
empresariais dos comerciantes, com redução de
1,6%, impactada pela percepção negativa da conjuntura sobre a empresa
(1,9%). O indicador das
condições atuais do empresário teve queda de
1,4%, ficando em 100,4
pontos. Entre os subfatores, as condições da economia tiveram a maior
variação, com queda de
2,4%.
Em termos regionais, o
pessimismo foi disseminado por todo o país. “Os
comerciantes da Região Sul
apresentaram maior queda
da confiança (1,7%), enquanto no Norte o índice
foi onde menos decresceu
(0,5%)”, aponta a CNC.
Por porte de empresas, as
de menor porte ficaram em
119,2 pontos, com um nível
de confiança abaixo das de
maior porte, que bateram
124,6 pontos. O subindicador das condições atuais
do empresário do comércio
(Icaec) ficou indiferente,
por causa das empresas de
menor porte (100,3 pon-

GTIS Partners Brasil Consultoria e Gestão de Recursos Ltda. - CNPJ/ME nº 35.594.268/0001-83 NIRE 35.235.723.168 - 3ª Alteração do Contrato Social - GTIS Partners Brasil Participações Ltda.,
sociedade empresária limitada, com sede em São Paulo/SP, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165,
17º andar, sala 92, Vila Nova Conceição, CEP 04538-000, CNPJ/ME nº 35.591.884/001-80 (“GTIS Participações”), neste ato representada por sua sucessora legal por incorporação, a GTIS Partners Brasil
Gestão, Consultoria em Investimentos e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ nº
09.172.045/0001-18 e com os seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.221.758.339,
com sede em São Paulo/SP, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 80, parte, Vila Nova
Conceição, CEP 04538-000, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Rodrigues
Teixeira Júnior, RG nº 10.836.249 e CPF nº 036.293.778-82, residente e domiciliado em São Paulo/SP,
com escritório na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, conjunto 171, Vila Nova Conceição,
CEP 04538-000 (“Incorporadora”); Única sócia da sociedade empresária limitada GTIS Partners Brasil
Consultoria e Gestão de Recursos Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ nº 35.594.268/000183 e com os seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.235.723.168, com sede em
São Paulo/SP, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 93, Vila Nova Conceição, CEP
04538-000 (“Sociedade” e, em conjunto com a Sociedade, “Incorporadas”); Resolve celebrar a presente
3ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, observado o disposto no § 3º do art. 1.072 da Lei nº 10.406
de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), de acordo com os seguintes termos e condições: 1. Da
Incorporação da Sociedade. 1.1. A única sócia decide aprovar os termos e condições do “Instrumento
Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da GTIS Partners Brasil Consultoria e Gestão de
Recursos Ltda. e GTIS Partners Brasil Participações Ltda. pela GTIS Partners Brasil Gestão, Consultoria
Em Investimentos e Participações Ltda.”, celebrado, nesta data, entre os administradores da GTIS Participações, da Sociedade e da Incorporadora, o qual tem por objeto consubstanciar as justificativas, os
termos, cláusulas e condições da incorporação das Incorporadas pela Incorporadora, cuja cópia integra
o presente instrumento como Anexo I (“Protocolo e Justificação de Incorporação”). 1.2. Ato contínuo, a
sócia ratifica e confirma a nomeação e contratação da RNC - Rio Novo Consultores e Auditores Associados Ltda., sociedade devidamente inscrita no CNPJ n° 17.978.296/0001-12 e registrada no CRC/SP
n° 2SP031618/O-4, com sede em São Paulo/SP, na Rua Enxovia, n° 472, conj. 1504, Vila São Francisco,
CEP 04711-030 (“Empresa Avaliadora”), na qualidade de empresa especializada contratada para a elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Sociedade, composto pela totalidade dos
ativos e passivos escriturados e avaliados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para
fins de incorporação pela Incorporadora (“Laudo de Avaliação”). 1.2.1. Nos termos da legislação vigente,
a Empresa Avaliadora declarou: (1) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário
ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão da Incorporadora ou da Sociedade; (2) não ter
conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (3)
que não teve, pela Incorporadora, pela Sociedade, por seus controladores e/ou administradores, qualquer
tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. 1.2.2. A única sócia resolve consignar que foi
fixado o critério contábil para a avaliação do patrimônio líquido da Sociedade a ser vertido para a Incorporadora. 1.2.3. A única sócia resolve consignar, ainda, que foi adotado como data-base para avaliação
contábil do patrimônio líquido da Sociedade o dia 31/05/2021 (“Data-Base”). 1.2.4. Por fim, a única sócia
resolve consignar que o Laudo de Avaliação foi elaborado com base nas demonstrações financeiras da
Sociedade relativas à Data-Base e que constituem parte integrante do Laudo de Avaliação. 1.3. A única
sócia aprova o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, segundo o qual o valor total líquido contábil do patrimônio líquido da Sociedade, na Data-Base, é de R$ 2.025.744,61, cuja cópia integra
o Anexo 7.6.1 do Protocolo e Justificação de Incorporação. 1.3.1. Nos termos do Protocolo e Justificação
de Incorporação, as variações patrimoniais da Sociedade que ocorrerem entre a Data-Base e a presente
data, incluindo eventuais insubsistências ativas ou superveniências passivas, serão assumidas e suportadas exclusivamente pela Incorporadora. 1.4. Decide a única sócia aprovar a incorporação da Sociedade
pela Incorporadora, nos estritos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação de Incorporação, com a versão do patrimônio líquido da Sociedade para a Incorporadora e a consequente extinção
da Sociedade. 1.4.1. Fica a Sociedade extinta por incorporação, de pleno direito e para todos os fins, não
sendo necessária a adoção de procedimento de liquidação ou dissolução. 1.4.2. Consignar que, tendo
em vista que a incorporação, ora aprovada, por meio do presente instrumento, fica a Sociedade extinta
por incorporação de pleno direito e para todos os fins, não sendo necessária a adoção de procedimento
de liquidação ou dissolução. 1.4.3. A única sócia reconhece e expressamente aceita que, nos termos do
art. 1.116 do Código Civil, a Incorporadora sucederá a Sociedade, a título universal e sem solução de
continuidade, em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções,
deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades de titularidade da Sociedade, patrimoniais ou
não patrimoniais. 1.4.4. A única sócia decide consignar que a certidão da incorporação passada pela
Junta Comercial será documento hábil para a averbação, nos registros públicos e privados competentes, da sucessão universal pela Sociedade em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes,
imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades da Sociedade.
2. Da Autorização para Prática de atos. 2.2. Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem
todos os atos, registros e publicações que se façam necessários para a efetivação da incorporação da
Sociedade pela Incorporadora, bem como a proceder à extinção da Sociedade, inclusive, sem limitação,
solicitar baixa perante a Secretaria da Receita Federal e todos os demais órgãos Federais, Estaduais e
Municipais que se façam necessários. E a sócia assina o presente instrumento particular de alteração do
contrato social em 3 vias de igual teor e forma. São Paulo/SP, 30/06/2021. Sócia: GTIS Partners Brasil
Participações Ltda. Por João Rodrigues Teixeira Júnior. Cargo: Gerente Geral. JUCESP nº 378.025/211 em 06/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

tos), enquanto as de médio
e grande portes ficaram
com confiança em nível superior, nos 107,8 pontos.
Por categoria de uso, as
empresas de bens duráveis
tiveram queda de 2,7% na
confiança, devido à alta dos
juros. Os segmentos de semiduráveis e o de não duráveis caíram 0,3%. Com
isso, o Icaec dos não duráveis ficou em 100,4 pontos,
o dos semiduráveis chegou
a 107,7 e o dos não duráveis foi de 100,4 pontos. A
intenção de investimentos
teve queda de 0,9%, com a
diminuição da confiança em
se implementar gastos de
investimentos na empresa
que caiu 1,9%.
O subindicador de estoques caiu 0,1% e ficou em
88,9 pontos, devido às dificuldades em calibrar o nível

de produto com a demanda.
As intenções de contratação de pessoal caíram 0,4%,
refletindo as expectativas
para os próximos meses da
economia.
Por outro lado, enquete
mensal realizada pela Associação Brasileira do Varejo
Têxtil (ABVTex), que representa 110 grandes marcas
do varejo de moda nacional, as associadas apontam
desempenho positivo em
janeiro de 2022 comparado ao mesmo mês de 2021.
Das empresas respondentes, 93% avaliaram que as
vendas das lojas físicas tiveram melhor desempenho
no comparativo a janeiro de
2021. Já a performance do
comércio eletrônico, neste
mesmo período, foi considerada melhor por 67% das
varejistas.

EUA: varejo cresce 3,8%

O

Departamento
do Comércio dos
EUA divulgou
dados do varejo. O volume
de vendas no varejo norteamericano cresceu 3,8%
em janeiro, ante dezembro,
maior variação em 10 meses, batendo as projeções de
2% com ampla margem. O
núcleo das vendas, que exclui os automóveis, cresceu
3,3%, também recorde de
10 meses.
Andrey Nousi, CFA e
fundador da Nousi Finance, relata que os segmentos de maior variação entre
meses foram o varejo sem
loja (+14,5%), lojas de
móveis (+7,2%) e veículos
motorizados e revendedores de peças (+5,7%).
Simultaneamente, foram

registradas quedas nas
vendas de bens esportivos, hobbies, instrumentos musicais e livrarias
(-3%), postos de gasolina
(-1,3%), food service e estabelecimentos de bebidas
(-0,9%) e saúde e cuidados
pessoais (-0,7%).
“Apesar do pico de casos
de Covid em janeiro e do
novo recorde da inflação,
vemos o varejo americano
sustentando um excelente crescimento em janeiro
após recuar em dezembro.
Diante da redução do número de casos de Covid nas
últimas semanas e da acentuada procura por trabalhadores, acreditamos que o
varejo deve continuar mostrando bons resultados”,
explica Nousi.

GTIS Partners Brasil Participações Ltda. CNPJ/ME nº 35.591.884/0001-80 - NIRE 35.235.722.340 - 3ª
Alteração do Contrato Social. GTIS Partners LP, sociedade constituída e existente de acordo com as leis
do Estado de Delaware, Estados Unidos, com sede Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, na 787 Seventh
Avenue, 50º andar, 10019, CNPJ nº 08.914.510/0001-86, neste ato representada por seu procurador, o Sr.
João Rodrigues Teixeira Júnior, RG nº 10.836.249 e CPF nº 036.293.778-82, residente e domiciliado em
São Paulo, com escritório na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, Vila Nova Conceição, CEP
04538-000, conforme procuração anexada ao processo de registro deste instrumento na JUCESP; Única
sócia da sociedade empresária limitada GTIS Partners Brasil Participações Ltda., sociedade empresária
limitada, CNPJ nº 35.591.884/0001-80 e com os seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE
35.235.722.340, com sede em São Paulo/SP, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 92,
Vila Nova Conceição, CEP 04538-000 (“Sociedade”); Resolve celebrar a presente 3ª Alteração do Contrato
Social da Sociedade, observado o disposto no § 3º do art. 1.072 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, conforme
alterada (“Código Civil”), de acordo com os seguintes termos e condições: 1. Da Incorporação da Sociedade. 1.1. A única sócia decide aprovar os termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da GTIS Partners Brasil Consultoria e Gestão de Recursos Ltda. e GTIS Partners
Brasil Participações Ltda. pela GTIS Partners Brasil Gestão, Consultoria em Investimentos e Participações
Ltda.”, celebrado, nesta data, entre os administradores da Sociedade, da GTIS Partners Brasil Consultoria
e Gestão de Recursos Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ nº 35.594.268/0001-83 e com os seus
atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.235.723.168, com sede em São Paulo/SP, na Rua
Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 93, Vila Nova Conceição, CEP 04538-000 (“GTIS Consultoria” e, em conjunto com a Sociedade, doravante denominadas “Incorporadas”) e da GTIS Partners Brasil
Gestão, Consultoria em Investimentos e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ nº
09.172.045/0001-18 e com os seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.221.758.339,
com sede em São Paulo/SP, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 80, parte, Vila Nova
Conceição, CEP 04538-000 (“Incorporadora”), o qual tem por objeto consubstanciar as justificativas, os
termos, cláusulas e condições da incorporação das Incorporadas pela Incorporadora, cuja cópia integra o
presente instrumento como Anexo I (“Protocolo e Justificação de Incorporação”). 1.2. Ato contínuo, a sócia
ratifica e confirma a nomeação e contratação da RNC - Rio Novo Consultores e Auditores Associados
Ltda., sociedade devidamente CNPJ n° 17.978.296/0001-12 e registrada no CRC/SP n° 2SP031618/O-4,
com sede em São Paulo/SP, na Rua Enxovia, n° 472, conj. 1504, Vila São Francisco, CEP 04711-030
(“Empresa Avaliadora”), na qualidade de empresa especializada contratada para a elaboração do laudo
de avaliação contábil do patrimônio líquido da Sociedade, composto pela totalidade dos ativos e passivos
escriturados e avaliados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para fins de incorporação
pela Incorporadora (“Laudo de Avaliação”). 1.2.1. Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora
declarou: (1) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado
em valor mobiliário de emissão da Incorporadora ou da Sociedade; (2) não ter conflito de interesses que lhe
diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (3) que não teve, pela Incorporadora, pela Sociedade, por seus controladores e/ou administradores, qualquer tipo de limitação à realização dos
trabalhos necessários. 1.2.2. A única sócia resolve consignar que foi fixado o critério contábil para a avaliação
do patrimônio líquido da Sociedade a ser vertido para a Incorporadora. 1.2.3. A única sócia resolve consignar,
ainda, que foi adotado como data-base para avaliação contábil do patrimônio líquido da Sociedade o dia
31/05/2021 (“Data-Base”). 1.2.4. Por fim, a única sócia resolve consignar que o Laudo de Avaliação foi elaborado com base nas demonstrações financeiras da Sociedade relativas à Data-Base e que constituem parte
integrante do Laudo de Avaliação. 1.3. A única sócia aprova o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa
Avaliadora, segundo o qual o valor total líquido contábil do patrimônio líquido da Sociedade, na Data-Base, é
de R$ 2.016.183,93, cuja cópia integra o Anexo 7.6.2 do Protocolo e Justificação de Incorporação. 1.3.1. Nos
termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, as variações patrimoniais da Sociedade que ocorrerem
entre a Data-Base e a presente data, incluindo eventuais insubsistências ativas ou superveniências passivas, serão assumidas e suportadas exclusivamente pela Incorporadora. 1.4. Decide a única sócia aprovar
a incorporação da Sociedade pela Incorporadora, nos estritos termos e condições previstos no Protocolo
e Justificação de Incorporação, com a versão do patrimônio líquido da Sociedade para a Incorporadora e
a consequente extinção da Sociedade. 1.4.1. Fica a Sociedade extinta por incorporação, de pleno direito
e para todos os fins, não sendo necessária a adoção de procedimento de liquidação ou dissolução. 1.4.2.
Consignar que, tendo em vista que a incorporação, ora aprovada, por meio do presente instrumento, fica a
Sociedade extinta por incorporação de pleno direito e para todos os fins, não sendo necessária a adoção de
procedimento de liquidação ou dissolução. 1.4.3. A única sócia reconhece e expressamente aceita que, nos
termos do art. 1.116 do Código Civil, a Incorporadora sucederá a Sociedade, a título universal e sem solução
de continuidade, em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções,
deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades de titularidade da Sociedade, patrimoniais ou não
patrimoniais. 1.4.4. A única sócia decide consignar que a certidão da incorporação passada pela Junta Comercial será documento hábil para a averbação, nos registros públicos e privados competentes, da sucessão
universal pela Sociedade em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações,
exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades da Sociedade. 2. Da Autorização da
Administração. 2.1. Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos, registros e publicações que se façam necessários para a efetivação da incorporação da Sociedade pela Incorporadora, bem
como a proceder à extinção da Sociedade, inclusive, sem limitação, solicitar baixa perante a Secretaria da
Receita Federal e todos os demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais que se façam necessários. E a
sócia assina o presente instrumento particular de alteração do contrato social em 3 vias de igual teor e forma.
São Paulo/SP, 30/06/2021. Sócia: GTIS Partners LP. Por João Rodrigues Teixeira Júnior. Cargo: Gerente
Geral. JUCESP nº 378.026/21-5 em 06/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Leilão inédito de coleção
de CryptoPunk

I

nédito leilão será realizado pela Sotheby’s, que anuncia
a oferta de 104 tokens não fungíveis (NFTs) do CryptoPunk como um único conjunto. A expectativa é de que
o lote inteiro seja adquirido por US$ 20 milhões a US$
30 milhões. A casa de leilões intitulou o próximo leilão
da NFT de “Punk It” e agendou um painel de discussão
sobre NFTs e CryptoPunks para acompanhar o evento.
“Uma venda verdadeiramente histórica para um projeto
NFT inegavelmente histórico”, tuitou a Sotheby’s.
CryptoPunks é uma coleção de tokens digitais de 10 mil
caracteres únicos baseados no blockchain ethereum lançados em 2017 pela Larva Labs. Eles foram um dos primeiros conjuntos de NFT e, desde então, se tornaram uma
das coleções mais populares e negociadas no OpenSea.

Oportunidade de
casa em São Gonçalo
Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) divulga
oportunidade em leilão de casa situada na rua Comandante
Didier, 60, Quadra A, Nova Cidade, São Gonçalo (RJ). O
imóvel tem 3 pavimentos e 1 porão, com aproximadamente
270 metros quadrados, toda em alvenaria, com 2 salas, em
piso frio e paredes pintadas; 2 varandas, 4 quartos todos
com piso frio e paredes pintadas; 1 copa/cozinha com piso
frio e paredes azulejadas até o teto; 4 banheiros, todos com
piso frio e azulejado até o teto; 1 área de serviço com piso
frio; garagem para aproximadamente 3 carros; quintal com
piscina em fibra de vidro, com aproximadamente 10 metros quadrados; terraço com telhas com aproximadamente
100m². Avaliação: R$ 480.000,00. Leilão em andamento.

Bradesco realiza
leilão de imóveis
O Banco Bradesco e a Mega Leilões (megaleiloes.com.
br) realizam um leilão de imóveis residenciais com desconto especial de até 83% do valor de avaliação do imóvel em
segunda praça. Fernando Cerello, leiloeiro oficial da Mega
Leilões, conduzirá o evento, que acontecerá online diretamente pelo site da leiloeira.
Ao todo são 20 lotes residenciais disponíveis em 13 estados brasileiros, sendo eles: Ceará, Goiás, Mato Grosso,
Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Piauí, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Os lances mínimos variam de R$ 151 mil a R$ 3 milhões
em primeira praça e de R$ 72 mil a R$ 2,6 milhões em segunda praça.

Destaque para
cobertura com piscina
Silas Barbosa Pereira (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.
br) destaca apartamento na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 3.333, Bloco 2, apartamento 504 Condomínio Marina
Barrabela, Barra da Tijuca (RJ). Localizado no quinto pavimento, trata-se de construção antiga em estrutura de concreto e alvenaria de tijolos, com portas e janelas em vidro e
alumínio. Tem dois quartos com piso em sinteco; uma suíte com piso em sinteco; banheiro com piso em cerâmica
pequena e revestido até o teto em azulejos pequenos, com
blindex; sala com piso em tábua corrida com porta para a
varanda em alumínio e vidro; varanda com piso em cerâmica
pequena e parapeito em alumínio e vidro; cozinha e área de
serviço com piso em cerâmica. Cobertura: área coberta, tipo
antessala com piso em tábua corrida e área externa com piso
em cerâmica pequena; churrasqueira com bancada de pia e
deck em madeira e pequena piscina; direito a três vagas de
garagem. Avaliação: R$ 2.539.800,00. Leilão aberto.

Oferta de casa em
Duque de Caxias
Alexandre Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) divulga
leilão de casa 02 na Rua 16 do lote 16, da quadra 90, Nova
Campinas – Duque de Caxias (RJ); edificada em 50% do
lote de terreno nº 16 da quadra 90 com área de uso exclusivo
de 180m², que mede 12,00 metros de frente para a rua 16;
12,00 metros nos fundos , 30,00 metros de extensão pelo
lado direito; e 30,00 metros de extensão pelo lado direito,
com a área de 360m. Avaliação: R$ 45.000,00. Leilão em
andamento.
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Facilidades tributárias para
perdas com chuvas em Petrópolis

A

s autoridades do
Estado do Rio de
Janeiro estão elaborando medidas de natureza
prática para facilitar o pagamento de tributos estaduais
para os que sofreram prejuízos materiais com as forres
chuvas em Petrópolis. No
caso do IPVA, existe um
projeto que também prevê
que o pagamento do imposto possa ser parcelado
em mais vezes além das três
parcelas já previstas pela legislação. Esse parcelamento
estendido não poderá acarretar em multas ou juros.
No caso dos veículos que
deram perda total por conta
das chuvas, valerá a mesma
regra para o caso de sinistro, roubo ou furto: o pagamento será proporcional ao
período do carro em fun-

cionamento (ou seja, até a
data da tragédia).
No caso do pagamento
do ICMS, o texto também
autoriza que o pagamento
de dívidas tributárias contraídas pelos comerciantes
da cidade neste ano possa
ser realizado de forma parcelada, sem o pagamento de
juros ou multa. Os três projetos foram protocolados
pelo presidente da Alerj.
Ceciliano, que concedeu
coautoria a todos os deputados interessados.
O presidente da Alerj visitou a cidade de Petrópolis
na noite de desta terça-feira
(15) para ajudar as autoridades locais em ações emergenciais. “Estivemos em Petrópolis com o governador
Cláudio Castro e o secretário de Estado de Obras,

Max Lemos, acompanhando as ações dos bombeiros
em apoio à população após
enxurrada e deslizamentos de terra. Nosso foco é
prestar todo apoio para o
socorro às vítimas. Neste
momento, estamos unindo
Legislativo e Executivo para
ajudar a população no que
for preciso”, declarou Ceciliano.
Durante a sessão, os deputados fizeram discursos
lamentando a tragédia. Os
parlamentares cobraram a
aplicação contínua de recursos na prevenção de desastres. “A liberação emergencial de R$ 30 milhões é
fundamental para abrigar
as pessoas, comprar medicamentos, mantimentos,
roupas. Mas o fundamental
é, posteriormente, inves-

tir de forma contínua em
questões fundiárias, de habitações de interesse social
etc”, defendeu o deputado
Luiz Paulo (CIdadania), que
presidiu uma CPI sobre as
enchentes no estado em
2011.
O líder do governo na
Alerj, deputado Márcio Pacheco (PSC), ressaltou a cooperação e solidariedade de
todos: “Gostaria de pontuar a presença efetiva do Governo do Estado com uma
estrutura importante e presente na cidade de Petrópolis. Foi absolutamente trágica a quantidade de água que
caiu no município e é fundamental a população ver a
mão do estado atuante”.”É
uma tragédia que eu nunca
vi igual, nem em 1988, nem
em 2011.”

Ainda incerto os números de mortos e vítimas
Pelo menos 66 pessoas
morreram devido à chuva
que castigou Petrópolis, na
região serrana fluminense,
nesta quarta-feira, 21 pessoas foram socorridas com
vida, segundo a Defesa Civil estadual. Os bombeiros
seguem nos trabalhos de
busca por desaparecidos,
uma vez que vários deslizamentos de terra e alagamentos foram registrados
no município.
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de
Janeiro (MPRJ) montaram
forças-tarefas para ajudar
na identificação de corpos
e busca por desaparecidos.
Uma estrutura foi erguida
ao lado do Posto Regional
de Polícia Técnica Científica (PRPTC) de Petrópolis
para preservar os corpos.
Estabelecida também no
PRPTC, a Delegacia de
Descoberta de Paradeiros
fará contato com famílias

que buscam informações
sobre desaparecidos.
Já o Ministério Público
enviou grupos de promotores para ajudar na tarefa
de identificação de corpos
e auxiliar pessoas que tenham perdido seus documentos. O núcleo de busca
de desaparecidos também
atuará no município. A sede do MPRJ em Petrópolis
foi alagada durante o temporal, mas uma equipe de
manutenção já foi enviada
ao local.
O secretário estadual de
Defesa Civil do Rio de Janeiro, Leandro Monteiro,
disse que o município está
enfrentando problemas de
falta de água e de luz, além
de dificuldades com sinais
de celulares, devido aos
estragos provocados pela
chuva de ontem.
A Águas do Imperador,
concessionária responsável
pela distribuição de água na

cidade, disse que 19 bairros
estão com o abastecimento comprometido. Entre
as causas para o problema estão a falta de energia
elétrica que impede o funcionamento de bombas e
o rompimento de encanamentos. A concessionária
informou que equipes estão
trabalhando para tentar restabelecer o sistema o mais
rápido possível, mas ainda
não há previsão para conclusão dos reparos.
Monteiro pediu que as
pessoas façam doações de
água mineral aos quartéis
dos bombeiros, para que
possam ser entregues à cidade.
Há ainda vários pontos
que estão recebendo donativos, como a Câmara Municipal de Petrópolis, que
está aceitando alimentos
não perecíveis, água, roupas
limpas para todas as idades,
produtos de higiene pes-

soal, produtos de limpeza,
roupas íntimas e roupa de
cama, entre outros. Na cidade do Rio de Janeiro, o
MPRJ está recebendo doações em sua sede, na Avenida Marechal Câmara, 370,
no centro.
O governador do Rio de
Janeiro, Cláudio Castro, informou que o custo do primeiro auxílio aos moradores de Petrópolis, na Região
Serrana, prejudicados pelo
temporal de terça-feira, será bancado pelo governo
do estado. Ele disse, no
entanto, que está em entendimentos com o governo
federal para um aporte de
recursos para a reconstrução da cidade. Castro informou que conversou ontem
com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e com o presidente Jair Bolsonaro, sobre
a situação da cidade e pediu
apoio.

Estimativa de faturamento do café atinge R$ 71 bi em 2022

A

receita bruta total
estimada para os
cafés do Brasil para 2022, com base em pesquisa realizada tendo como
referência os preços médios
recebidos pelos produtores em janeiro deste ano
corrente, foi estimada em
R$ 71,3 bilhões. Caso se
confirme tal previsão, esse valor deverá representar
um aumento de 64% em
relação ao faturamento de
2021, que foi de R$ 43,5 bilhões.
Da receita bruta estimada para este ano, R$ 57,1
bilhões estão previstos para
os cafés da espécie arábica,
o que corresponde a 80%
do total calculado, e R$
14,2 bilhões para os cafés
conilon, cifra que equivale
a 20% do Valor Bruto da
Produção (VPB) do café.
Neste contexto, o café se
destaca na quarta posição
em termos de geração de
receita das lavouras, tendo

em vista que o faturamento
das dezessete culturas utilizadas no cálculo do Valor
Bruto da Produção totaliza
R$ 867,8 bilhões. Em primeiro lugar vem a soja, com
R$ 360,1 bilhões, cifra que
corresponde a aproximadamente 42% da receita total.
Na sequência, figura o milho com R$ 156,6 bilhões,
montante que equivale a
18% desse mesmo total.
Na terceira posição, a cana-de-açúcar com R$ 117,5
bilhões (14%); na quarta, o
café, citado anteriormente,
com R$ 71,3 bilhões, que
equivale a 8% do faturamento total das lavouras. E,
em quinto, o algodão com
R$ 38 bilhões (4%). As demais 12 lavouras, cujo faturamento soma R$ 124,3 bilhões, correspondem a 14%
da receita total estimada.
O verão marca o início da
fase de expansão dos frutos
do café e durante a estação
mais quente do ano, o cobre

é altamente requisitado pelo
organismo vegetal. Para suprir as exigências nutricionais da cultura, permitindo
que ela absorva quantidades
efetivas, uma solução recomendável é o uso de cobre
orgânico, ou seja, quelatado
com aminoácidos.
De acordo o gerente técnico especializado em hortifrúti e café da Alltech Crop
Science, Marcos Revoredo,
neste momento, a planta está desenvolvendo seus frutos e seus ramos vegetativos
ao mesmo tempo. “O cobre
está relacionado à proteção
da planta e ao processo de
fotossíntese e, portanto, de
geração de energia. Por isso,
ele é fundamental para que
o cafeeiro tenha maior capacidade de desenvolvimento,
enchimento dos frutos e
formação de grãos”, afirma.
Experimento realizado
pela Fundação Procafé,
com soluções biotecnológicas, comprovou que o

elemento quelatado com
aminoácidos
incrementa
a produtividade dos grãos
em 2,3 sacas por hectare se
comparado com a aplicação
simples de sais de cobre.
“O cobre orgânico é mais
efetivo na absorção foliar.
Já os aminoácidos auxiliam
na redução do estresse fisiológico e no estímulo de
desempenhos superiores.
Caso contrário, há apenas
uma resposta protetiva do
cobre, sem a adequada nutrição do plantio”, complementa o especialista.
Além de estar relacionado ao processo de fotossíntese e ser um redutor de
estresses climáticos e oxidativos, o cobre também
participa da respiração
vegetal e é um importante ativador de processos
fisiológicos. Desta forma,
plantas que recebem um
bom fornecimento do micronutriente têm maior
produtividade.
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Conversa com Investidor: Log (LOGG3)
Por Felipe
Cavalcante,
analista da Trade
Machine

A

Log é uma das
maiores desenvolvedoras e locadoras de galpões logísticos
classe A do Brasil. A companhia fechou o 4T21 com
uma receita líquida de R$
38,6 milhões, apresentando
um crescimento de 6,3%
comparado ao 4T20; um
Ebitda de R$ 98,3 milhões,
crescimento de 94,9%,
com uma margem Ebitda
de 254,2%, crescimento de
115,5 p.p., e um lucro líquido de R$ 88 milhões, crescimento de 138,6%. O Ebitda
maior que a receita líquida
se deve ao desenvolvimento de ativos greenfield, que
geraram R$ 72,8 milhões no
trimestre.
Neste Conversa com
Investidor, André Luiz de
Ávila Vitória, diretor Executivo de Finanças e RI da
Log, foi entrevistado por
Felipe Cavalcante, analista
da Trade Machine.
Considerando que o
comércio online teve um
forte crescimento por
causa das restrições da
pandemia, gostaria de

lhe fazer três perguntas.
Quanto a Log atribuiu do
seu resultado a este contexto, como a companhia
vê as perspectivas do comércio eletrônico com o
avanço da vacinação e,
independente desse cenário, quais projetos da
companhia terão continuidade?
A pandemia trouxe uma
nova realidade de consumo para os brasileiros, com
grande parcela da população tendo que se adaptar a
esta nova forma de adquirir produtos. Este cenário
obrigou os grandes players
do setor a buscarem por
espaços estrategicamente
bem localizados no país,
fora do eixo Rio-São Paulo,
aumentando a demanda por
outras regiões.
Isso, consequentemente,
fez com que o e-commerce
se tornasse um dos principais drivers de crescimento
da Log, juntamente com o
flight to quality (migração
de empresas para galpões
mais modernos e eficientes,
como os da Log). Atualmente, o e-commerce representa 70% da expansão
da companhia, e acreditamos que o crescimento do
comércio eletrônico seguirá
forte no próximo ano, ain-

REQUERIMENTO DE LICENÇA
ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A
CNPJ: 29.435.005/0057-83 torna público que requereu à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS,
através do processo n° 14/200.538/2015, Licença Ambiental Municipal de
Instalação para a atividade de substituição de tanque de combustível para
o imóvel sito à Avenida Amaro Cavalcanti – N° 495 – Freguesia do Engenho
Novo – Rio de Janeiro – RJ.

AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TAXI LTDA
CNPJ nº 02.719.937/0001-47 / NIRE nº 33.4.000.3050-8
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TÁXI LTDA, na forma do
Art. 45 e 46 da Lei no 5764/71, convoca os seus 097 cooperados em
dia com suas obrigações sociais a reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária ser realizada em 19 de março de 2022, em sua sede
social, situada na Av. das Américas, no 19019, Sala 399 A - Recreio dos
Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ, com 1a convocação às 12:00h, com
quorum mínimo de instalação de 2/3 do Quadro Social; 2a convocação
às 13:00h com quorum mínimo de instalação de 12 mais um do Quadro
Social; 3a e última convocação às 14:00h com quorum mínimo de
instalação de 10 (dez) cooperados presentes e em dia com suas obrigações
sociais para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Reforma do Regimento Interno - Capítulo 06 - Penalidades Disciplinares.
- Reforma do FAABCOOP. - Aprovação do retorno ao Quadro Social do Sr.
Mauro Jorge Cordeiro de Medeiros. - Deliberação sobre venda de uniforme.
- Aprovação da permissão para viagem de qualquer veículo que apresente
condições até 150km. - Análise e deliberação sobre o PRO-LABORE
dos membros da Diretoria. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022.
Weber Alves Brandão
Diretor Presidente

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS
A Administração da ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
comunica aos senhores acionistas que na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 04 de fevereiro de 2022 foi aprovada a pretensão de aumento
de capital social da Companhia no valor total de R$ R$ 145.330.000,00,
passando o capital social de R$ 5.096.840.921,82 para R$ 5.242.170.921,82,
mediante a emissão de 177.855.340 novas ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,817124746970209 por
ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76, sendo fixado o
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicidade do presente aviso, para que
os acionistas exerçam seu direito de preferência para subscrição das novas
ações, na proporção de suas respectivas participações no capital social da
Companhia, conforme previsto no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76. O material
concernente ao aumento de capital ora aprovado encontra-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede social, à Avenida Barão de Tefé nº 34,
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022.
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

da mais com o avanço da
vacinação no país. Tanto
que, quando comparamos a
penetração do e-commerce
no Brasil, que é de 7%, com
outras nações como China,
27%, Reino Unido, 18%, e
Estados Unidos, 15%, observamos que há muito espaço para expansão desse
setor. A pandemia acelerou
essa tendência de consumo.
Para acompanhar esse
crescimento e exemplificar
essa aceleração ocorrida
durante a pandemia, a Log
anunciou seu plano de expansão “Todos Por 1.0 em
2020”, com o objetivo de
entregar mais 1 milhão de
metros quadrados de ABL
(área bruta locável) até
2024. Impulsionada pelo
e-commerce, desde então
a Log revisitou duas vezes
seu plano de crescimento, o
que representou um upside
de 50% em relação ao escopo inicial. Agora serão entregues 1,5 milhão de m² de
ABL até 2024, com o plano
passando a ser chamado de
“Todos por 1.5”.
Para cumprir todo esse
planejamento previsto, a
Log possui 10 projetos em
andamento pelo país e sólidos fundamentos.
A Log tem planos de

praticamente dobrar o
ABL até o final de 2022.
Como a empresa pretende tratar a taxa de vacância atualmente apresentada?
Em 2021, construímos
mais de 400 mil m² de ABL
e, até o final de 2022, vamos
entregar mais 700 mil m² de
ABL, o que representa quase o dobro do tamanho do
nosso portfólio atual de ativos.
Vale ressaltar que 60%
do portfólio a ser entregue
já se encontra pré-locado.
A curva média de locação
é de, aproximadamente, 12
meses, porém temos visto
redução dessa curva com o
alto nível de pré-locações e
demanda por projetos BTS
(built-to-suit).
Vale destacar ainda que a
vacância da Log é de apenas
2,67%, enquanto o cenário
nacional é de 10%. Isso é
um motivo de satisfação para a Log, pois é a mais baixa
da história da companhia.
Considerando a forte demanda por galpões
logísticos, como a companhia está vendo a concorrência? A Log acredita que possa aumentar a
concorrência de forma
pulverizada ou que possa

MERCK S/A
CNPJ: 33.069.212/0001-84
AUDITORIA AMBIENTAL - A MERCK S/A. torna público que entregou
ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 23/11/2021, Relatório de
Auditoria Ambiental do período de 2020/2021, para realizar as atividades de
fabricação de produtos farmacêuticos, cosméticos e saneantes, e informa
que este estará à disposição para consulta na Estrada dos Bandeirantes,
1099 – Taquara - Jacarepaguá no Município do Rio de Janeiro, no período
01/03/2022 a 30/03/22, no horário das 8h às 17h. Informa, ainda, que o
referido relatório também estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo PD-07/014.660/2017).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO
DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DOS MUNICÍPIOS DE MOGI DAS CRUZES E SUZANO SP
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DOS MUNICÍPIOS DE MOGI DAS CRUZES E
SUZANO SP - CNPJ nº 42.509.616/0001-32, com sede na Rua Doutor
Deodato Wertheimer nº 509, Bairro Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes/
SP, CEP 08740-270, convida a presença de seus associados da ativa
e aposentados para comparecer em sua sede no dia 12/03/2022 com
primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira
e última chamada as 10:00h, para participar da RATIFICAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DESTE SINDICATO para
deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, o seguinte
assunto (1) RATIFICAÇÃO DA ATA DE FUNDAÇÃO E ESTATUTO,
EXCLUINDO AS CATEGORIAS de PROPAGANDISTA TERCEIRIZADO
E PROPAGANDISTA POR MEIO VIRTUAL E DIGITAL. Mogi das Cruzes/
SP, 16 de fevereiro de 2022. Carlos Eduardo Berton dos Santos - Diretor
Presidente - CPF 395.182.048-96 – PIS 20773662191 - Residente na
Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira 7235, casa 08, Vila Mogi
Moderno, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08717-490.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
3ª VARA DE FAMÍLIA DA REGIONAL DE CAMPO GRANDE
RUA CARLOS DA SILVA COSTA 141 4º ANDAR,
SALAS 403/405 CAMPO GRANDE
Tel.: (21) 3470-9659 - E-mail: cgr03vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE
E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS,
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO
E PARTILHA MOVIDA POR SANCLER REIS GEIGER
em face de SIMONE MARIA CRUZ DA SILVA PROCESSO Nº 0004282-87.2016.8.19.0205, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ANA LUIZA MENEZES DE ABREU – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos
os interessados, e especialmente a - SANCLER REIS GEIGER
e SIMONE MARIA CRUZ DA SILVA - que será realizado o
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA
LACERDA, NA
MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O
Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do
CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de
13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência
do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação,
que será encerrado no dia 08/03/2022 às 14:20h, e, o Segundo
Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será
encerrado no dia 10/03/2022 às 14:20h. DO BEM A SER
LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 80e): IMÓVEIS
UNIFICADOS NO RGI: Prédio 595 da Estrada do Campinho
– Campo Grande – Rio de Janeiro/RJ. M²: 189 e Prédio 595
(FUNDOS) da Estrada do Campinho – Campo Grande – Rio de
Janeiro/RJ. M²: 150.Matriculados no 4º RGI sob o nº 155.607 e
na Prefeitura sob o nº 0612798-9 Frente / 1632845-2 (fundos)
- CL: 01573-5 / 01573-5 (fundos). JUSTIFICATIVA: (...) avalio o
bem acima descrito em: VALOR DA AVALIAÇÃO: Imóvel de
nº 595 – frente em: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta
mil reais); e Imóvel de nº 595 – fundos em: R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (SANCLER
REIS GEIGER e SIMONE MARIA CRUZ DA SILVA) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE.
Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
de 2022. Eu, digitei___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo___.
(ass.) ANA LUIZA MENEZES DE ABREU – Juíza de Direito.

surgir um grande player
com uma fatia maior desse mercado?
A estrutura de galpões
logísticos no Brasil apresenta muitas oportunidades,
tendo em vista que, dos 170
milhões de m² de galpões
em solo nacional, somente
15% são galpões classe A
como os da Log. Esse tipo
de galpão apresenta especificações diferenciadas com
padrões internacionalmente
reconhecidos. A nossa estratégia é focada na expansão desses empreendimentos, principalmente para
regiões fora do eixo Rio/
São Paulo, onde vemos com
bons olhos toda a evolução
de infraestrutura no Brasil.
Temos ainda o que hoje
consideramos ser a maior e
melhor carteira de clientes
do setor, com abrangência
nacional e dimensionada ao
tamanho de cada mercado.
Essas características combinadas proporcionam à Log
um diferencial competitivo
único, que é difícil de ser replicado no setor.
Quais são os projetos
relacionados a capilaridade logística da companhia?
Estamos em 39 cidades,
localizadas em 18 estados

mais o Distrito Federal,
para oferecermos soluções
completas em nossos condomínios logísticos. Hoje,
mais de 50% da população
brasileira vive perto de um
empreendimento Log em
um raio de 100 quilômetros.
Sobre os projetos em andamento, 70% encontram-se em desenvolvimento fora da região Sudeste, o que
comprova nossa estratégia
de capilaridade pelo Brasil e
também da democratização
do e-commerce.
Com o nosso modelo de
negócios, nos consideramos
uma companhia preparada
para atender à demanda de
crescimento das empresas
de e-commerce e demais setores que desejam conquistar presença em todo o território nacional. Queremos
nos fazer cada vez mais
presentes em todo o Brasil
e estar ao lado de cada um
dos nossos clientes.
Como a companhia
enxerga a privatização
dos Correios? A empresa
pretende se posicionar de
alguma forma?
A companhia não se manifesta sobre esse assunto.
Coordenação: Jorge Priori

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022
OBJETO: Contratação de empresa, para fornecimento de combustíveis (gasolina comum e diesel S10) e lubrificantes, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, para abastecimento de veículos e equipamentos no âmbito das Secretarias e Órgãos
solicitantes, conforme descrição e especificação do Termo de Referência Anexo I e demais anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0203.2022.03.
RETIRADA DO EDITAL: http://www.queimados.rj.gov.br-avisos-licitacao ou
na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00
às 16:00 horas, mediante a entrega de ( uma ) RESMA DE PAPEL A4 e
carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 03/03/2022 às 10:00 horas.
Filipe Martins Silva
Pregoeiro - CPLMSO

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 NIRE 33300294163 Cód. CVM 22160
Edital de 1ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Polo Capital Securitizadora S.A. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 13ª Série de sua 1ª Emissão (“CRI” e “Emissão”,
respectivamente), com fundamento nos itens 11.1 a 11.4 do Termo de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), convoca os titulares dos
CRI (“Titulares do CRI”) a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares do
CRI, a ser realizada em 1ª convocação, no dia 18 de março de 2022, às 10:00,
de forma exclusivamente presencial, na sede da Emissora, na Avenida Ataulfo
de Paiva, nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do
Dia: (i) aprovar o envio pela Emissora de notificação extrajudicial de cobrança
à KPFR Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., para que efetue
o pagamento do saldo devedor em aberto do crédito imobiliário vinculado aos
CRI; e (ii) aprovar o aporte de recursos ao patrimônio separado vinculado aos
CRI, pelo Titulares de CRI, proporcionalmente as suas respectivas posições,
para quitação de despesas com honorários da Pentágono S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, referentes ao exercício das suas atribuições
como agente fiduciário da Emissão, no valor de R$ 96.141,82 (noventa e seis
mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), e referentes ao
serviço de custódia da cédula de crédito imobiliário que representa o crédito
imobiliário vinculado aos CRI, no valor de R$ 28.116,61 (vinte e oito mil, cento
e dezesseis reais e trinta e sessenta e um centavos); Os Titulares dos CRI
deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, portando os
documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Quando pessoas
físicas, os investidores deverão portar documento de identidade válido com
foto. Nos casos a seguir descritos, os respectivos documentos deverão ser
apresentados com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da
assembleia, ou seja, até às 10:00 do dia 17 de março de 2022: (A) quando se
tratar de investidor pessoa jurídica: (i) último estatuto ou contrato social consolidado, (ii) documentos societários que comprovem a representação legal do investidor e (iii) documento de identidade válido com foto do(s) representante(s)
legal(is); (B) quando se tratar de investidor fundo de investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo, (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, (iii) documentos societários que comprovem
os poderes de representação em assembleia geral de titulares de certificados
de recebíveis imobiliários e (iv) documento de identidade válido com foto do(s)
representante(s) legal(is); e (C) quando se tratar de investidor que se faça representar por procuração, além dos documentos referidos nos itens anteriores, conforme aplicáveis, deverá ser apresentado o instrumento de mandato
com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta
convocação, (i) devidamente assinado, em via física original e com firma reconhecida, na sede da Emissora, cujo endereço foi informado no primeiro parágrafo da presente convocação, ou (b) devidamente assinado digitalmente, com
certificação nos padrões ICP – Brasil. Os documentos acima referidos deverão
ser enviados para o correio eletrônico ri-securitizadora@polocapital.com, com
cópia para contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maiores informações,
poderão ser enviados e-mails para: ri-securitizadora@polocapital.com. Rio de
Janeiro, 16 de fevereiro de 2022. POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
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Petrobras inicia fase não vinculante
de E&P no Golfo do México

A

Petrobras
informou nesta quartafeira o início da
fase não vinculante referente à venda da totalidade da
participação de 20% detida
pela sua subsidiária Petrobras America Inc. (PAI) na
empresa MP Gulf of Mexico, LLC. (MPGoM), localizada no Texas, EUA, detentora de campos offshore no
Golfo do México.

Os potenciais compradores habilitados para essa
fase receberão um memorando descritivo contendo
informações mais detalhadas sobre a companhia em
questão, além de instruções
sobre o processo de desinvestimento, incluindo as
orientações para elaboração
e envio das propostas não
vinculantes. “Essa operação
está alinhada à estratégia de

gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando
à maximização de valor e
maior retorno à sociedade”,
destacou o comunicado da
estatal.
A MPGoM é uma Joint
Venture Company com participação de 80% da Murphy Exploration & Production Company e 20%
da PAI, criada em outubro

de 2018, com o aporte de
todos os ativos de petróleo
e gás natural em produção,
situados no Golfo do México, de ambas as empresas.
A MPGoM possui participação como operadora
ou não-operadora em 14
campos offshore no Golfo
do México. A parcela Petrobras da produção dos campos em 2021 foi de 10,4 mil
bpd de óleo equivalente.

YENI PARTICIPAÇÕES, GESTÃO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 41.383.756/0001-44 - NIRE 33.3.0033738-5
Ata de AGE em 04/02/22. 1. Data, Hora e Local: No dia 04/02/22, às 13h, 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 simples, não conversíveis em ações, 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
simples, não conversíveis em ações, 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, não conversíveis;
(h) formas de subscrição e pagamento: as debêntures serão subscritas de forma privada pela Frekans Participações S.A. até a data de vencimento, e são
integralizadas em até 30 dias, a contar da presente data, em uma ou mais parcelas, a critério do Debenturista, 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 transferência eletrônica disponível - 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, neste ato, totalmente subscritas pela Frekans Participações S.A. e serão integralizadas pelo debenturista nos termos do boletim de
subscrição que integra a presente ata como Anexo II. 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, 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 assinada por todos os presentes.
RJ, 04/02/22. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente; Mary Chaves Tenório - Secretária. Acionista Presente: Frekans Participações S.A., Marcelo Duarte
e Mary Chaves Tenório. JUCERJA em 15/02/22 sob o nº 4771762. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em série única,
para distribuição privada da Yeni Participações, Gestão e Serviços S.A.. Por este Instrumento, de um lado: (i) Yeni Participações, Gestão e Serviços
S.A., CNPJ/ME 41.383.756/0001-44, com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob
o NIRE 33.3.0033738-5, neste ato representada nos termos de seu estatuto social por seus representantes legais abaixo assinados (“Emissora”); E, de outro
lado, (ii) Frekans Participações S.A., sociedade por ações, 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 (“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 não conversíveis pela Emissora (“Debêntures”), para subscrição e integralização pelo
Debenturista (a “Emissão”); Resolvem as Partes celebrar o presente “Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da Yeni Participações, Gestão e Serviços 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 13h (“AGE da Emissora”), nos termos do art. 59 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Cláusula II - Requisitos: A 6ª
Emissão de Debêntures Simples, Não 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) holding de
instituições não-financeiras; (b) outras sociedades de participação, exceto holdings; (c) atividade de cobrança, amigáveis e extrajudiciais e informações cadastrais; e (d) serviço combinado de escritório e apoio administrativo. 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 6ª Emissão de Debêntures: Esta Escritura constitui a 6ª emissão de debêntures da
Emissora, sendo, portanto, a 6ª emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações. 4.3. Número de Série: A Emissão 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 pelo Debenturista para sociedades afiliadas do 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 deverão ser 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. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária. 5.1.6. Subscrição e Integralização: 5.1.7.1. Preço: Cada Debêntures será integralizada pelo seu Valor Nominal Unitário, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, desde a Data de Emissão e até a data da efetiva integralização. 5.1.7.2. Prazo de Integralização e Forma de
Pagamento: As Debêntures serão integralizadas em até 30 dias contados da Data de Subscrição (definida abaixo), em uma ou mais parcelas, a critério do
Debenturista, mediante transferência eletrônica de recursos, em moeda corrente nacional, para a conta bancária informada pela Emissora ao Debenturista
nesta data. 5.1.7.3. Prazo de Subscrição e Forma de Subscrição: A subscrição 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. Até a sua eventual subscrição, as Debêntures permanecerão emitidas, em tesouraria. 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 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 Transferência Eletrônica Disponível - 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 RJ, 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. Resgate, Amortização e Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão ser
resgatadas antecipadamente ou amortizadas extraordinariamente, no todo ou em parte, em dinheiro, pela Emissora. 5.9. Atualização Monetária: As Debêntures farão jus a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ao ano, calculada sobre o Valor Nominal Unitário das
Debêntures desde a Data de Emissão e até a data do efetivo pagamento, pagável 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 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 - AGD: 8.1. Convocação: 8.1.1. O Debenturista reunir-se-á, a qualquer tempo, em 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 primeira convocação e, em segunda 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 e Irretratabilidade; 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. Yeni Participações, Gestão e Serviços S.A., Frekans Participações S.A..JUCERJA em 15/02/22
sob o nº ED333008230000. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Caixa faz acordo para
agilizar processos
relativos ao Dpvat

O

julgamento
de
processos judiciais envolvendo
o Seguro de Trânsito - Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de
Via Terrestre (Dpvat) deve
ficar mais ágil. A Caixa e os
conselhos Nacional de Justiça (CNJ) e da Justiça Federal (CJF) celebraram, nesta
terça-feira (15), um acordo
de cooperação técnica.
Pelo acordo, a Caixa
disponibiliza ao CNJ e ao
CJF, mediante sistemas informatizados, as informações relativas aos Dpvat. “A
solução viabiliza o acesso
direto às informações do

Dpvat pelos magistrados da
Justiça Federal, no âmbito
da análise técnica realizada
administrativamente pela
Caixa”, diz a nota do banco,
responsável por administrar
o seguro.
O Dpvat é um seguro
obrigatório, criado para amparar as vítimas de acidentes de trânsito no país, não
importando de quem seja a
culpa do acidente.
A indenização do seguro
pode ser solicitada pelo aplicativo Dpvat Caixa, disponível nas lojas de aplicativos
para smartphone Play Store
(Android) e App Store (iOS),
ou nas agências do banco.

Intelbras compra 100%
da Renovigi Energia Solar
A catarinense Intelbras
(INTB3), desenvolvedora
de tecnologias e uma das
principais fornecedoras de
soluções solares para geração distribuída do país,
comprou 100% da Renovigi Energia Solar. O objetivo
da ação é ampliar a geração
distribuída de energia limpa
e sustentável aos brasileiros,
acelerando o processo de
um Brasil mais verde, informou em comunicado nesta
quarta-feira a empresa que
abriu capital há um ano.
A conclusão da aquisição
está sujeita às aprovações
regulamentares exigidas por
lei, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e demais autoridades econômicas. O negócio
faz parte da estratégia da Intelbras em se consolidar como uma empresa referência
no mercado de energia solar. As operações de ambas
as companhias, assim como
as políticas comerciais e de
produtos, seguirão independentes.
“A Intelbras traz mais
força e robustez ao mercado de energia solar com a
união das duas empresas. A
aquisição trará aos diversos
canais de vendas e parceiros
uma grande oportunidade
de realização de negócios,
ampliando ainda mais a disponibilidade de produtos
ao mercado local, fazendo
com que toda a cadeia seja
beneficiada, o que inclui o
consumidor final, pequenas, médias e grandes empresas”, afirma Altair Silvestri, CEO da Intelbras.
Soluções fotovoltaicas
A Renovigi, que tem sua
matriz em Chapecó (SC),
possui 200 colaboradores.
É uma empresa com 10
anos de história e, assim
como a Intelbras, é referência em inovação transformadora por meio do desenvolvimento tecnológico
de soluções fotovoltaicas.
A empresa possui atuação
consolidada em todo o
território nacional. Seu faturamento foi de R$ 799,5
milhões e Ebtida de R$ 49,8

milhões em 2021, conforme balanço não auditado.
Dois dos principais sócios fundadores e atuais
gestores da Renovigi - Gustavo Müller Martins e Carlos Tadashi - continuarão à
frente do negócio e permanecem como integrantes do
Conselho de Administração
da empresa. “A Renovigi
cresceu com foco em energia sustentável. Nossa missão é “tornar o mundo mais
sustentável tendo o Sol como inspiração. O processo
de consolidação no mercado nacional de energia solar
está ocorrendo a passos largos e a união com Intelbras
vai nessa direção”, afirma
Gustavo Müller Martins,
CEO da Renovigi.
Esta já é a segunda grande aquisição que a Intelbras realiza; a primeira foi a
compra de 75% da também
catarinense Khomp. Além
disso, a empresa abriu, em
2021, a Filial Nordeste, localizada em Jaboatão do
Guararapes (PE) e, também
irá inaugurar, ainda neste
ano, a Unidade Tubarão em
Santa Catarina. Com a aquisição da Renovigi, ambas as
marcas se fortalecem junto
aos fornecedores, o que favorece toda a operação de
suprimentos. Isso facilitará
o acesso a recursos promovendo, portanto, a melhoria
dos resultados das empresas
e dos negócios de nossos
parceiros”, afirma Silvestri.
Segundo a Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar), a geração solar distribuída atingiu a impressionante marca
de 9 gigawatts (GW) de capacidade instalada no Brasil
no ano passado. A entidade
prevê que 2022 poderá ser o
melhor ano da energia solar
já registrado no País desde
2012, com o maior crescimento do mercado e do setor na última década. O Brasil possui atualmente mais
de 828 mil sistemas solares
fotovoltaicos conectados e,
desde 2012, foram mais de R
48 bilhões em novos investimentos, gerando cerca de
270 mil empregos acumulados no período.
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Riscos climáticos e cibernéticos: Destaques para os próximos anos

R

iscos climáticos,
transformação digital, riscos cibernéticos, cultura e conduta e
inclusão financeira são destaque nos temas identificados como tendências mundiais para o setor de seguros
nos próximos anos, segundo a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, em inglês) no
planejamento de trabalho
para o biênio 2022 – 2023.
Além desses temas, também
se destacam as questões de
diversidade, equidade e inclusão no setor de seguros,
particularmente na relação
com a cultura e governança
das empresas.
O trabalho conduzido pela IAIS conta com o
apoio e contribuição ativa
das empresas de seguros,
representadas internacionalmente pela Federação
Global de Seguros (GFIA)
e nacionalmente pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).
“No início de 2021, a
IAIS publicou o mais importante documento de
referência para supervisores e reguladores de segu-

ros internacionais sobre
recomendações e diretrizes a serem observadas
relacionadas a supervisão
de riscos climáticos. Na
ocasião, foi aberta consulta pública para associações
de mercado contribuírem
com suas sugestões de
ajustes. A CNseg e outras
associações de seguros do
mundo, como da Austrália, França e Reino Unido,
participaram por meio da
GFIA enviando seus comentários”, destaca a diretora executiva da CNseg,
Solange Beatriz.
A IAIS, que reúne supervisores e reguladores de seguros de mais de 200 jurisdições do mundo, incluindo
a Susep (Brasil), é o órgão
normativo
internacional
responsável por desenvolver e auxiliar na implementação de princípios, normas
e outros materiais de apoio
para a supervisão do setor
de seguros.
Acompanhando as tendências mundiais para o
setor de seguros nos próximos anos, em dezembro de
2021, a Susep submeteu à
consulta pública minuta de

circular que dispõe sobre
requisitos de sustentabilidade a serem observados
pelas empresas do setor. A
minuta circular posta em
consulta pública utiliza importantes referências internacionais – como as recomendações da IAIS sobre
supervisão de riscos climáticos e as do TCFD sobre a
divulgação de riscos financeiros relacionados ao clima
– para guiar as exigências
de mercado, que incluem,
principalmente, a definição
de processos para gestão de
riscos de sustentabilidade,
a criação de uma política
específica nas empresas e a
divulgação de um relatório
temático anual.
Riscos climáticos
A IAIS pretende divulgar
documentos adicionais que
complementarão as recomendações sobre supervisão climática publicadas em
janeiro de 2021. Para isso,
a organização irá trabalhar
em conjunto com a Rede
de Bancos Centrais para
Sustentabilidade (NGFS) e
o Conselho de Estabilidade

Financeira (FSB) a fim de
levantar melhores práticas
e desenvolver material de
apoio específico para o setor de seguros sobre análise
de cenários climáticos.
Para os temas transformação digital e riscos cibernéticos, a IAIS destacou a
continuidade da realização
de estudos sobre a implementação de plataformas e
ferramentas de inteligência
artificial (IA), machine learning, governança de dados pessoais, interfaces de
programação de aplicativos
(APIs), dados abertos (open
data) e tecnologias de consenso distribuído (DLTs).
Também vai divulgar uma
nota pública sobre as principais tendências e desenvolvimentos relacionados
à implantação de modelo
de supervisão denominado
“supervisão tecnológica”
(SupTech), em conjunto
com a Iniciativa Acesso ao
Seguro (A2ii) e com o Instituto de Estabilidade Financeira (FSI).
Diversidade, equidade
Na seara de inclusão fi-

Divulgação

Solange Beatriz: ‘Foi aberta consulta pública
para associações de mercado contribuírem
com suas sugestões de ajustes’

nanceira, são aguardados
novos estudos em parceria
com o Fórum de Inclusão
Financeira (FIF) e outras
organizações com foco em
aumentar a penetração de
microsseguros e de seguros inclusivos e aprimorar
supervisão. Já para o início
dos trabalhos em diversidade, equidade e inclusão, o
Grupo de Trabalho de Governança (GWG) realizará

um levantamento inicial das
principais ações conduzidas
internacionalmente que poderão subsidiar documentos de recomendação e estudos de efetividade, a fim
de identificar possíveis áreas para trabalho futuro da
IAIS na promoção a incorporação de considerações
de DE&I na governança
das seguradoras e modelos
de negócios.

B3 e Pottencial: 1ª registro integral de carteira de seguro residencial

A

Pottencial confirmou que completou a operação de
registro do seguro patrimonial no ramo 0114 (seguro
compreensivo residencial)
no dia 15 de fevereiro,
tornando-se a primeira seguradora a registrar eletronicamente as apólices desta
categoria utilizando a plataforma InsurConnect, da
B3.
Os registros foram rea-

lizados a fim de atender às
exigências regulatórias da
Superintendência de Seguros Privados (Susep). De
acordo com as normas da
Circular Susep nº 629/2021,
a partir de 1º de março de
2022, fica obrigatório o registro das operações relativas às apólices, certificados
e bilhetes dos seguros classificados no grupo de ramos patrimonial.
A B3 é credenciada e ho-

mologada pela Susep para
operar o Sistema de Registro de Operações (SRO)
por meio do seu sistema
InsurConnect. O SRO teve
início em 2019 e realiza os
registros das operações de
seguro, garantindo integridade e unicidade das operações registradas, além de
transparência, e tratamento
de dados em conformidade
com a LGPD.
“O avanço dos registros

eletrônicos está, aos poucos, modernizando o mercado de seguros e tornando
os processos mais eficientes, ágeis e transparentes
para todos os participantes.
Mais uma vez a Pottencial
se mostrou preparada para
atender às novas demandas e realizou as atividades
relacionadas ao registro de
operações de seguros antes
do prazo estabelecido”, explica Claudia Prado Santos,

Para onde caminha a humanidade?
P.S.: só não esqueça do seu seguro!

A

humanidade acostumou-se a consumir a
Internet e fazer dela
um componente importante
em seu dia a dia. Às vezes me
questiono: viveríamos sem
toda essa conectividade absurda em que já nos encontramos? Obviamente, podemos
afirmar que SIM, claro que
viveríamos! Só que a questão
é “como”? Teríamos que nos
adaptar a “novos normais”,
talvez com muita ajuda de terapia e substâncias calmantes.
Mas isso não vai acontecer, caro leitor, não se preocupe! Ao contrário, estaremos ainda mais conectados
e acelerados num futuro
bem próximo. E isso será
possível pela vinda do tão
esperado 5G. Claro que depois esperaremos pelo 6G
(já em estudo) e depois pelo
7G, 8G ou qualquer outro
nome que alguém queira
dar a essa tecnologia de conectividade. Mas isso fica
para discutirmos noutro fórum. Voltemos ao 5G, que

está tão próximo de nós.
O 5G está surgindo aos
poucos, mas irá transformar nossas vidas de forma
rápida, talvez mais rápida
do que imaginamos. A Internet será consumida por
nós de forma diversificada
e também inesperada.
Cada vez mais, precisamos
nos conectar com pessoas e
com objetos. Sim, ”objetos”
ou “coisas”! Isso está ficando cada vez mais comum em
nossas vidas, desde “coisas”
simples e pequenas até “coisas” que salvam vidas.
Quer um exemplo que pode até parecer cômico, mas
possível? Quem não gostaria de ter uma cervejeira conectada 100% do tempo na
Internet, fazendo cotação
de suas cervejas preferidas
e avisando seus donos dos
melhores locais de compra,
principalmente quando ela
percebe que aquela marca
preferida está com o estoque
baixo? Talvez você pense:
“Que maravilha, nunca fica-

rei sem minha cerveja preferida gelada”. VERDADE!!!
Só que, no futuro, você talvez
tenha que dar mais importância a um dispositivo que
faça a mesma coisa, só que
controlando sua saúde danificada por excesso de cerveja
(se esse for o caso), indicando para você os melhores
descontos dos remédios que
você passou a precisar! Isso
também é VERDADE!
O 5G, de forma muito
rápida, trará uma ampliação
gigantesca na velocidade
de transmissão de dados. A
conectividade será melhor
e mais rápida, a ponto de
permitir que nossos cientistas, tecnólogos e inventores
façam ”coisas” entrarem
em nossas vidas, como se
uma pessoa fosse, para nos
ajudar! As ”coisas” ficarão
cada vez mais inteligentes,
para o nosso benefício.
Mas uma coisa parece
certa: os humanos continuarão sendo humanos!
Sendo assim, continuare-

mos sujeitos a problemas
e imprevistos que sempre
marcaram a história da humanidade. Além disso, creio
profundamente que as máquinas continuarão a errar,
pois seus idealizadores são
humanos. Gente que faz,
mas que também erra.
Quis o rumo da história da
humanidade que continuemos
errando, sim, só que com mais
velocidade, mais conectados e
com menos frequência, devido à ajuda das máquinas e das”
coisas”. E é agora que não podemos esquecer dos seguros
que rondam nossa vida e rondarão cada vez mais.
Seguros ainda serão muitos necessários, e as empresas que os oferecem também precisarão se adaptar
às novas velocidades da
Internet e da conectividade
das “coisas”.
Vivamos e veremos!
Claudio Guadalupe Gerente de TI da Delphos
Artigo publicado anteriormente no Insurtalks

gerente de Relacionamento
da B3.
Para Gibran Silva, gerente de arquitetura de soluções e dados da Pottencial,
é um orgulho, para a empresa, ser, mais uma vez, a
primeira a realizar o registro
eletrônico junto à parceira
B3. “São vários os fatores
que nos permitem sustentar este pioneirismo, entre
os quais destaco a competência e engajamento de

todo o nosso time e os investimentos recorrentes em
tecnologia. Na Pottencial, a
tecnologia é totalmente voltada para o negócio, não havendo divisão entre as duas
coisas.
A B3 atua como provedor da infraestrutura para o
mercado securitário e, além
do SRO, também oferece
plataforma para auxiliar
as seguradoras no cumprimento das normas regula-

Moby amplia programa
de apoio à saúde mental
dos colaboradores

O

home office, o uso
constante do whatsapp, a disrupção
dos caminhos entre a vida
profissional e pessoal foram
rotinas aplicadas nas empresas de maneira imediata, com
a chegada da pandemia. Com
a finalidade de efetuar um
acompanhamento nas mudanças do expediente dos
colaboradores, a Moby Corretora de Seguros tomou a
iniciativa de adequar os benefícios de acordo com as necessidades do time e ampliar
o programa de apoio à saúde
mental de todos.
De acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos,
encomendada pelo Fórum
Econômico Mundial, 53%
dos brasileiros declararam
que o seu bem-estar mental piorou no último ano.
Esse percentual só é maior
em quatro países: Turquia
(61%), Hung4ria (56%),
Chile (56%) e Itália (54%).
Mais da metade dos entrevistados no Brasil decla-

raram que a saúde mental
ficou mais debilitada com a
pandemia. Numa pesquisa
anterior, 41% dos brasileiros relataram sintomas como depressão, insônia ou
ansiedade, no início da proliferação da Covid-19.
Arley Boullosa acrescenta
que esse número em relação ao agravamento do fator
saúde mental na sociedade
precisa de um olhar mais específico, não só do setor de
recursos humanos, mas dos
pequenos e médios empresários. “Percebemos que as
grandes empresas efetuam
esse acompanhamento através do setor de RH com
bastante êxito na maioria dos
casos. Essa iniciativa precisa
ser implantada também nas
pequenas e médias empresas,
porque não tem como o integrante do time render, se estiver com a saúde mental comprometida, seja por estresse,
ansiedade, depressão, dentre
outras síndromes existentes
nesse aspecto”, alertou.
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Iniciativa conjunta estimula mulheres
em conselhos de administração
Número de cargos ocupados por mulheres é pífio

O

percentual de mulheres em conselhos de administração no Brasil dobrou
de 2014 a 2020, conforme
levantamento realizado pela
consultoria de recrutamento
Korn Ferry. Mas o índice é
muito baixo. Somente 14%
dos membros são mulheres, contra 7% no início do
levantamento. As mulheres
têm um caminho enorme
pela frente na luta por mais
igualdade nesses cargos.
O tema vem sendo tratado pelo Programa Diversidade em Conselho (PDeC),
iniciativa conjunta entre
B3, Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
(IBGC), International Finance Corporation (IFC),
Spencer Stuart e WomenCorporateDirectors (WCD)
que existe desde 2014, divulgou carta estimulando
o aumento da diversidade
de gênero nos conselhos de
administração de empresas,
abertas ou fechadas.
A Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) disse que
está estimulando seus associados a se engajarem na
causa. A Associação diz que

o estímulo à diversidade é
um dos temas prioritários
da sua agenda estratégica,
como definido no plano de
ação para 2022.
Com o objetivo de criar
uma rede de mulheres preparadas para atuar em conselhos de administração,
conselhos fiscais e comitês
de organizações públicas,
privadas ou do terceiro setor, a iniciativa já mentorou
mais de 130 profissionais
por meio de troca de experiências, aprendizado e fortalecimento do seu network
com apoio de profissionais
experientes na atuação em
conselhos, que atuam como
mentores.
Estudos
Segundo a Anbima, são
muitos os estudos que apontam o impacto positivo da
diversidade no desempenho
das empresas. Uma companhia com equipe diversa pode amplificar os potenciais
analíticos e promover melhor
gestão de risco, proporcionar
maior capacidade de inovação para os negócios, resultados sustentáveis no longo
prazo, entre outros atributos.
“Além disso, a diversidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPCOTERIO - COOPERATIVA
DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Diretor Presidente da COOPCOTERIO - COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 21.337.648/0001-28, Nire nº
3340005357-5, Inscrição Estadual nº 86.828.081 com sede na Av Feliciano
Sodré 864, Loja 126 do Condomínio Kharen Place, Teresópolis/RJ, CEP
25963-025, convida a presença de todo o quadro societário composto de
(25) vinte e cinco cooperantes para comparecer em sua sede no dia 26/
03/2022 com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e
terceira e última chamada as 10:00h, para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 em cumprimento ao Artigo 44º
da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado em local
visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail
para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número
estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A
prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício
2021; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios
necessários no exercício 2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório
anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/
2023, e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Entrada e saída de
associados; (2) Alteração estatutária. Teresópolis/RJ, 17 de fevereiro de
2022. Luiz Fernando Peixoto Lima - 940.088.417-68 - Diretor Presidente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6ª VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
AVENIDA LUIS CARLOS PRESTES S/N BARRA DA TIJUCA
Tel.: (21) 3385-8818 - E-mail: btj06vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE
E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS
DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR
CONDOMÍNIO DO GRUPAMENTO CEO - CORPORATE
EXECUTIVE OFFICES em face de LINCOLN JOSÉ COELHO PROCESSO Nº 0028412-61.2018.8.19.0209, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO
– Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital,
a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ESPÓLIO DE LIZ AZERA DIAS, NA
PESSOA DE VERÔNICA DE SOUZA CARVALHO - que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA
SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE:
O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será
encerrado no dia 08/03/2022 às 14:00h, e, o Segundo Leilão, por
valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no
dia 10/03/2022 às 14:00h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme
o laudo de avaliação de fls. 290e): Sala 716 na Av. João Cabral
de Mello Neto, 850, Bloco 03, Barra da Tijuca - RJ. Matriculado
no 9º RGI sob o nº 385906 e na Prefeitura sob o nº 3.202.6635 - CL: 19847-3 - 36M². JUSTIFICATIVA: Aos 24 dias de fevereiro
do ano de 2021, às 12:20, em cumprimento ao mandado de
avaliação compareci ao local indicado, onde, após preenchidas as
formalidades legais, PROCEDI/PROCEDEMOS à avaliação indireta
do imóvel discriminado no presente mandado em R$ 309.000,00
(Trezentos e nove mil reais). E para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (LINCOLN
JOSÉ COELHO) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art.
889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE
ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO
SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE
DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade
em Rio de Janeiro, em 13 de janeiro de 2022. Eu, digitei___, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo___. (ass.) FLAVIA DE ALMEIDA
VIVEIROS DE CASTRO – Juiz de Direito.

tem sido cada vez mais associada à inclusão e equidade, características devem
ser almejadas por qualquer
companhia. As demandas de
nossa sociedade exigem respostas que somente a perspectiva de uma liderança corporativa diversa pode trazer”.
Para a Associação, é fundamental, nesse momento,
uma revisão dos conselhos
das empresas, abertas ou
fechadas, com a escolha de
mais mulheres em sua composição. Existem muitas
profissionais capacitadas e
prontas para assumirem esses cargos, e acreditamos que
a renovação dos conselhos
é a oportunidade de acelerar
essa agenda, considerando a
importância da diversidade
nas suas companhias.
Pesquisa do Brasil Board
Index, da SpencerStuart,
aponta que apenas 14%
das cadeiras de conselhos
no Brasil são ocupadas por
mulheres nas empresas de
capital aberto. É um índice
maior que o registrado em
anos anteriores, mas ainda há um longo caminho a
ser percorrido para melhor
equilibrar esse indicador.
O Programa Diversidade em Conselho disse

estar à disposição para ajudar na busca por mulheres
com o perfil desejado para
as posições a serem preenchidas, disponibilizando
os bancos de conselheiras
do PDeC e da WDC (WomenCorporateDirectors )
e o banco de profissionais
do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), que contam com
centenas de conselheiras
e profissionais preparadas
e com grande variedade
de perfis e experiências.
O PDeC é uma iniciativa
conjunta entre B3, IBGC,
International Finance Corporation (IFC), Spencer
Stuart e WDC para ampliar
a diversidade em conselhos.
“No ano passado, já enviamos um comunicado com
um convite para que todos
os conselheiros, investidores e tomadores de decisão
se juntassem a nós. Nesse
ano, seguimos firmes na
missão de ressaltar a importância de aumentar a diversidade nesses colegiados.
Acreditamos que as mudanças efetivas em relação a esse tema acontecerão apenas
com a soma de esforços entre todos os atores envolvidos”, contou o PDeC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 2022 e PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPERITA - COOPERATIVA DE
CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A Presidenta da COOPERITA - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, cooperativa sem fins lucrativos enquadrada na
Lei 5.764/71, CNPJ 28.730.572/0001-45, Inscrição Estadual nº
11082890 NIRE 33.40005596-9, com sede na Av Lúcio Meira nº
330 sala 105, Várzea, Teresópolis/RJ, CEP 25953-001, convida
seus vinte e dois (22) associados, para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 2022 a ser realizada em sua sede no dia
07 de março de 2022 com primeira chamada as 8:00h, segunda
chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h 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. Teresópolis/RJ, 17 de
fevereiro de 2022. Magna Walerya Pinto Pedreira - Diretora
Presidenta - CPF 038.927.977-30.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
12ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA, 115,
SALAS 233,235,237-D, LAM. I, 2º ANDAR - CENTRO
Telefone: (21) 3133-2143 - E-mail: cap12vfam@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE
E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS
DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA
POR ANA LUIZA RAMALHO PALOMBINI em face
de JOÃO LUIZ BARBOSA PALOMBINI PROCESSO Nº 0095769-33.2000.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CLARA MARIA MARTINS JAGUARIBE –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital,
a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - JOÃO LUIZ BARBOSA PALOMBINI
- que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA
MODALIDADE
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na
forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC,
do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução
do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco)
dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou
superior a avaliação, que será encerrado no dia 31/03/2022
às 11:20h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior
a 50% da avaliação, será encerrado no dia 05/04/2022 às
11:20h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de
avaliação de fls. 288e): BMW, Modelo 328I 3A51, ano 20122013, cor cinza, RENAVAN nº 00472946420, Placa LUF4092.
JUSTIFICATIVA: Veículo avaliado de acordo com a tabela FIPE
no valor de R$ 92.566,00 (Noventa e dois mil, quinhentos e
sessenta e seis reais). E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (JOÃO LUIZ
BARBOSA PALOMBINI) intimado(s) da hasta pública se não
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma
do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA
SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO
SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO
E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 08 de fevereiro de 2022.
Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
CLARA MARIA MARTINS JAGUARIBE – Juiz de Direito.

Estrangeiros
continuam investindo
pesado na China

O

investimento estrangeiro direto
(IED) na parte
continental chinesa, em uso
real, cresceu 11,6% ano a
ano para 102,28 bilhões de
iuanes em janeiro, informou o Ministério do Comércio do país. Em termos
do dólar, a entrada subiu
17,6% ano a ano, para US$
15,84 bilhões.
O investimento estrangeiro no setor de serviços somou 82,3 bilhões
de iuanes no mês passado, um aumento anual de
12,2%, enquanto a entrada para indústrias de alta
tecnologia subiu 26,1%,
mostraram os dados. Os
investimentos de países ao
longo do Cinturão e Rota
e da ASEAN aumentaram
28,4% e 29,1%, respectivamente.
Segundo a agência Xinhua, os dados vieram no
momento em que as autoridades chinesas alerta-

ram sobre a tripla pressão
de contração da demanda,
choques de oferta e enfraquecimento das expectativas em meio a um ambiente externo cada vez mais
complicado, apesar de uma
recuperação econômica vibrante em 2021.
Neste cenário, o crescimento de dois dígitos refletiu a atração sustentável
da China por investimentos
estrangeiros, observou Liu
Xiangdong,
pesquisador
do Centro de Intercâmbios
Econômicos Internacionais
da China.
Com as políticas governamentais destinadas a
estabilizar o comércio exterior e os investimentos
estrangeiros entrando em
vigor, a China continuará
recebendo notáveis fluxos
de investimentos estrangeiros para as indústrias
de alta tecnologia e para as
regiões central e ocidental,
segundo Liu.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 e PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA ARUJÁCOOP COOPERATIVA
DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Presidenta da ARUJÁCOOP COOPERATIVA DE CONSUMO E DO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CNPJ 35.928.521/0001-12, NIRE nº 3540018920-7, Inscrição
Estadual nº 127.061.970.116, com sede na Rua Major Benjamin Franco, no
735, sala 10. Centro. Arujá/ SP. CEP 07400-590, convida seus vinte e dois
(22) associados, para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE
2022 a ser realizada em sua sede no dia 28 de março de 2022 com primeira
chamada as 8:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e última chamada
as 10:00h 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. Arujá/SP, 17 de fevereiro de 2022.
Fabiana Aparecida Fernandes, CPF 219.308.33806 - Diretora Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO
DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS
FARMACÊUTICOS
TERCEIRIZADOS,
PROPAGANDISTAS FARMACÊUTICOS POR MEIO VIRTUAL/
DIGITAL, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/
SP – CNPJ 44.072.368/0001-30, com sede na Rua Darcy Vargas 64 –
Jardim Zaíra – Guarulhos/SP – CEP 07094-020, convida a presença de
seus associados da ativa e aposentados para comparecer em sua sede
no dia 12/03/2022 com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada
as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para participar da
RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DESTE
SINDICATO para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário
legal, o seguinte assunto (1) RATIFICAÇÃO DA ATA DE FUNDAÇÃO
E ESTATUTO, EXCLUINDO AS CATEGORIAS de PROPAGANDISTA
TERCEIRIZADO E PROPAGANDISTA POR MEIO VIRTUAL E
DIGITAL. São Paulo/SP, 17 de fevereiro de 2022. Alcides Barbosa da
Silva – Diretor Presidente - CPF 027522898-39 – PIS 10759782803 Residente na Rua Segundo Tenente José Belfort de Arantes Filho n°76,
Jardim Santa Mena, Guarulhos/SP, CEP 07096-110.

AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TÁXI LTDA
CNPJ nº 02.719.937/0001-47 / NIRE no 33.4.000.3050-8
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TÁXI LTDA, na forma do Art.
44 da Lei no 5764/71 e do Art. 30 do Estatuto Social, convoca os seus
097 cooperados em dia com suas obrigações sociais a reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 19 de março de 2022,
em sua sede social, situada na Av. das Américas, no 19019, Sala 399
A-Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ, com a convocação às
08:00h, com quorum mínimo de instalação de 2/3 do Quadro Social; 2a
convocação às 9:00h com quorum mínimo de instalação de 42 mais um
do Quadro Social; 3a e última convocação às 10:00h com quorum mínimo
de instalação de 10(dez) cooperados presentes e em dia com suas
obrigações sociais para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: Prestação e aprovação das contas dos órgãos de administração
do exercício de 2021, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a) Relatório de gestão; b) balanço; c) Demonstrativo
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do
Conselho Fiscal; d) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso as parcelas
para os fundos obrigatórios. Eleição dos membros da Diretoria. Eleição
dos membros do Conselho Fiscal Eleição dos membros do Conselho de
Ética e Disciplina. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022.
Weber Alves Brandão
Diretor Presidente
A urna ficará à disposição do Quadro Social até às 14:00.

