Monitor

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

Sábado, domingo e segunda-feira,
19, 20 e 21 de fevereiro de 2022

Ano CVII l Número 29.061

Mercantil

ISSN 1980-9123

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

LEOPOLDO II DA
BÉLGICA E O CONGO

CARNE NEGRA AINDA É
A MAIS BARATA

DIREITO A CIDADES
SUSTENTÁVEIS

O rei, finalmente, teve seu império,
um império todo dele!
Por Edoardo Pacelli, página 2

Em 2020, 62,7% dos policiais
assassinados eram negros.
Por Marcos Espínola, página 2

‘Morar Seguro’ não se mostra
eficiente para fornecer moradia digna.
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

Gasolina cara pode levar Petrobras a
ter superlucro de R$ 103 bi em 2021
Resultados serão divulgados na próxima semana
Renminbi é a 4ª
moeda mais ativa
do mundo
Em janeiro de 2022, a moeda chinesa renminbi (RMB), ou
iuan, manteve sua posição como
a quarta moeda mais ativa para
pagamentos globais em termos
de valor, com uma participação de
3,2%, informou a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), uma provedora
internacional de serviços de mensagens financeiras.
O valor dos pagamentos com
RMB aumentou 10,85% em relação a dezembro de 2021, enquanto o de todas as moedas de
pagamento diminuiu 6,48%. Em
termos de pagamentos internacionais, excluindo os feitos dentro da
Zona do Euro, o RMB ficou em
quinto lugar com uma participação de 2,29% em janeiro de 2022.
Segundo a agência Xinhua, em
dezembro de 2021, o RMB subiu
uma posição e se tornou a quarta
moeda mais ativa nos pagamentos transfronteiriços por valor,
com uma participação de 2,7%.
Em termos de pagamentos internacionais, excluindo os dentro da
Zona do Euro, o RMB ficou em
sexto lugar com uma participação
de 1,91% em dezembro de 2021.

EUA estão ‘duros’
para enfrentar
covid-19
O governo dos EUA não tem
dinheiro suficiente para lidar com
futuras variantes da covid-19,
estocar vacinas ou desenvolver
novas tecnologias, informou a
Bloomberg nesta sexta-feira, citando um documento do Departamento de Saúde e Serviços Humanos.
Os fundos para a resposta à
pandemia - incluindo testes, distribuição de vacinas e outros suprimentos médicos - foram gastos
ou reservados para compras, revela o documento.
Um funcionário do governo
Biden disse que “se o Congresso
não fornecer dinheiro adicional
rapidamente, os Estados Unidos
poderão ser pegos de surpresa
novamente se outra variante do
covid-19 ocorrer, como foi quando a onda ômicron atingiu o ano
passado”.

A

Petrobras irá divulgar na
próxima quarta-feira os
resultados de 2021. Estimativas realizadas pelo Instituto
de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis (Ineep), divulgadas nesta sexta-feira, com base em três cenários
diferentes indicam que, no quarto
trimestre do ano, a estatal deverá
registrar expressivo resultado financeiro: lucro líquido de R$ 27,7
bilhões (cenário base), que poderá
variar entre R$ 24,2 bilhões (cenário A) e R$ 29,9 bilhões (cenário
C). Assim, no acumulado de 2021,
o lucro líquido projetado pelo
Instituto foi de R$ 103,3 bilhões
(cenário base), podendo variar
entre R$ 99,7 bilhões e R$ 105,5
bilhões, respectivamente, nos cenários A e C.

Esse superlucro pode ser explicado pela elevação dos preços da
gasolina e do diesel, recuperação
das vendas e desinvestimentos.
Os acionistas deverão ter R$ 63
bilhões de lucros e dividendos
O Ineep também estimou o
Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado no valor de R$ 60,0
bilhões e o fluxo de caixa livre de
R$ 45,6 bilhões para o quarto trimestre.
No acumulado de 2021, o fluxo
de caixa livre estimado foi de R$
172,6 bilhões. Em relação ao Ebitda, calcula-se que o resultado positivo de 2021 chegue a algo próximo de R$ 232 bilhões, montante
62,2% superior ao registrado no
mesmo período do ano anterior.
“Cabe observar que os ganhos de

capital da venda de ativos não afetam nem o Ebidta ajustado e nem
o fluxo caixa livre. Com isso, não
houve necessidade de adotar cenários para estimar essas variáveis
financeiras”, destacou o levantamento.
De acordo com o Ineep, os resultados positivos estimados para
a companhia em 2021 são fruto
de três fatores principais: 1) do
aumento das receitas de vendas
no mercado interno, decorrente
da alta do volume de vendas e,
sobretudo, dos preços dos derivados, que seguem a atual política de
preços de paridade de importação
(PPI) da Petrobras; 2) da redução
do custo de produção da companhia; e 3) de entrada de caixa com
a venda de ativos de cerca de R$
30 bilhões no ano.

Valter Campanato /ABr

Crise? Que crise? Lucro dos
bancos ultrapassa os R$ 90 bilhões

A

economia brasileira fraca e o país em crise não
impediram
Bradesco,
Itaú, Santander e Banco do Brasil (BB) de lucrarem a soma de R$
90,4 bilhões em 2021. Em 2020 o
total geral havia sido de R$ 62,76
bilhões, e em 2019, de R$ 84,26
bilhões. Uma das causas foi a
elevação pelo Comitê de Política
Monetária (Copom) da taxa de juros básica Selic, que aumentou de
2% em março para 9,25% no fim
do ano para tentar conter a inflação. Isto puxou para cima todas as
taxas cobradas pelos bancos nas
diferentes modalidades de empréstimo.
O Bradesco alcançou saldo
positivo R$ 26,2 bilhões no ano

passado, contra R$ 18,5 bilhões
em 2020 e R$ 25,7 bilhões no
ano anterior. O Itaú lucrou R$
26,9 bilhões em 2021, R$ 18,5 bilhões em 2020 e R$ 25,7 bilhões
em 2019. O Santander teve resultado de R$ 16,3 bilhões no ano
passado, R$ 13,8 bilhões em 2020
e R$ 14,5 bilhões em 2019. O BB
lucrou R$ 21 bilhões em 2021,
R$ 13,9 bilhões em 2020 e R$
18,1 bilhões em 2019. Em 2019
não havia pandemia de Covid 19.
A Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf) aponta que houve diferenças na atuação dos bancos
nos anos de 2020 e 2021. No
primeiro deles as instituições financeiras tiveram que conceder

crédito para micro e pequenas
empresas sufocadas pelo isolamento imposto pela pandemia
da Covid 19. Isto ajudou a economia produtiva. O mesmo não
ocorreu em 2021.
A mesma entidade observa que
boa parte do ganho das carteiras
de crédito no ano passado foi obtido com empréstimos a pessoas
físicas. Isto seria reflexo do empobrecimento da população.
Em 2021 o saldo de empregos
nos bancos aumentou 6,9 mil vagas no ano passado, mais ao longo
de toda a pandemia foram cortados mais de 5 mil postos de trabalho, segundo dados do Cadastro
Geral de Empregados e desempregados (Caged).

MST
repudia a
privatização
da Embrapa
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
repudiou, em nota, o processo de
privatização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que está em curso na atual
gestão do governo federal. Segundo o MST, a privatização da Embrapa faz parte de um desmonte
do patrimônio público do povo
brasileiro.
Segundo a nota, “a sociedade
brasileira não pode aceitar que o
atual presidente da empresa, Celso Moretti, que assumiu o cargo
de forma nada democrática, transforme a Embrapa em um balcão
de negócios à serviço do agronegócio e das corporações transnacionais que só visam seus lucros,
em detrimento da destruição ambiental e do avanço da insegurança
alimentar que atinge mais da metade de brasileiros e brasileiras.”
O MST defende que a pesquisa
pública em agricultura esteja acima dos interesses privados, sendo
ferramenta fundamental para enfrentar os problemas estruturais
no Brasil, “para garantir o direito
à alimentação saudável para toda
população, assumindo o compromisso com a soberania alimentar
por meio do fortalecimento da
agricultura familiar e camponesa.”
Na nota, o MST se solidariza
com o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento
Agropecuário
(Sinpaf) “que tem feito a defesa
intransigente da missão pública da
Embrapa, e denunciado esse pacote de privatização da atual gestão, que certamente vai culminar
em desemprego e precarização
aos seus trabalhadores e trabalhadoras”, termina a nota.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1339
R$ 5,3070
R$ 5,8208
R$ 0,8124
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0,87% (dezembro)

IPCA-E
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Hot Money
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Leopoldo II da Bélgica e o Congo
Por Edoardo
Pacelli
A conquista do Congo e
a criação do État Indépandent du Congo foi uma das
páginas mais cruas e incríveis da expansão colonial
na África. Tudo começou
na década de 1870. Apesar
do ceticismo ou hostilidade
de seus súditos em relação
a qualquer projeto colonial, Leopoldo II da Bélgica – um personagem digno
da pena de Verne: um homem de mau caráter, cruel
e pragmático, mas também
corajoso, imperioso e capaz
de grandes visões e lúcidas
loucuras – considerou a
aquisição de territórios ultramarinos indispensáveis
ao prestígio (e aos cofres)
do pequeno reino e da dinastia.
Teimosamente, de seu
palácio em Laeken, o soberano barbudo esquadrinhou
os globos durante anos esperando a oportunidade
certa, o bonne affaire. Com o
tempo, o olhar do inquieto
Saxe Cobourg Gotha pousou, primeiro nas Filipinas,
então pertencentes à Espanha, depois em Taiwan,
Tonkin, Creta, Chipre, Bornéu, Marrocos, Angola,
Moçambique, nas ilhas da
Oceania e até na Etiópia.
Tantas hipóteses que, no
entanto, se revelaram irreais
ou muito onerosas. Após os
repetidos reveses, apenas alguns, em casa e no exterior,
levaram a sério os sonhos

“extravagantes” de poder
do rei. Um erro.
Indiferente às ironias e
piadas, o soberano não desistiu. A tão esperada oportunidade finalmente chegou
e, devido a uma sucessão de
circunstâncias inesperadas
e improváveis, Leopoldo
conseguiu encaixar-se em
uma extraordinária janela
de oportunidades e finalmente construir seu império colonial pessoal.
Vamos em ordem. Em
1876, aproveitando as grandes explorações no coração
do Continente Negro e a
onda emocional suscitada
na opinião pública pelas
epopeias de Livingstone e
Stanley, o rei convocou uma
conferência geográfica internacional em Bruxelas.
Naquele local confortável, em meio a proclamações humanitárias, referências religiosas e objetivos
científicos, foi criada a Association
Internationale
Africaine, estrutura que
dependia exclusivamente de
Leopoldo. Um estratagema
brilhante que finalmente
permitiu ao monarca intervir – em nome e por conta
do “movimento civilizador” e sem envolver o Estado belga e seus ministros
pedantes – na África equatorial.
O próximo passo foi o
envolvimento de Henry
Morton Stanley no empreendimento, em 1877. Aproveitando os ressentimentos
do homem, recém-saído
de uma perigosa expedição

trans africana à ingrata mãe-pátria – então engajada na
normalização da Índia, e
nada interessada em mais
expansão – Leopoldo garantiu seus preciosos serviços. O preço foi alto, mas
valeu a pena.
Em 1879, Stanley, convencido, como seu patrono,
de que o grande rio Congo
era a espinha dorsal da conquista da região, retornou à
África. Em nome do monarca e em nome da Associação subiu a via navegável,
estabelecendo pontos de
apoio sólidos, e convenceu,
com métodos definidos como repulsivos pelo friuliano
Pietro Savorgnan di Brazzà
– um grande explorador
e um verdadeiro idealista,
que, com o apoio da Société de Géographie de Paris,
abriu a entrada, para a França, pela margem direita do
rio Congo, permitindo, assim, o estabelecimento das
colônias francesas na África
Central.
De fato, Stanley convenceu vários líderes tribais a
assinar tratados e concessões. Em pouco tempo, graças a pequenos presentes e
muitas metralhadoras, o salvador de Livingstone garantiu a Bacia do Congo para
a Associação de Bruxelas.
Mas o ativismo em nome da
França, de Brazzá, e as preocupações da Grã-Bretanha
e de Portugal incomodaram
Leopoldo: as grandes e pequenas potências coloniais
não gostaram da presença
do intruso coroado em uma

Mas, em 1884, o monarca salvou seu trono e os
domínios equatoriais: surpreendendo, com um golpe de gênio, seus ministros
medíocres e concorrentes
estrangeiros, ele voltou
seu olhar para o exterior.
Um grande jornalista do
pós-guerra, Giovanni Giovannini, em seu belo livro
dedicado à tragédia congolesa (Congo no coração das
trevas, Mursia 1966), escreveu: “No final de seu
magistral trabalho diplo-

mático, em 10 de abril de
1884, os Estados Unidos
reconheceram a bandeira
da Associação como a de
um Estado amigo. Leopoldo conseguiu convencer
Washington dos propósitos humanitários e generosos do órgão singular,
que, além de administrar
os interesses dos Estados indígenas livres, devia
abrir a imensa região ao
livre comércio para todos,
sem distinção de nacionalidade”, compromisso solene que, uma vez secada
a tinta das assinaturas dos
tratados, o insensível soberano terá o cuidado de
não respeitar, assim como
não respeitou os acordos
semelhantes feitos com a
Alemanha e a França.
Em fevereiro de 1885,
Otto von Bismark organizou a Conferência Internacional sobre a África, em
Berlim, na realidade, sobre
a partição do Continente
Negro. Foi a obra-prima
do chanceler prussiano:
em nome da real politik e
do equilíbrio, Bismark conseguiu resolver qualquer
conflito colonial, apaziguar
a França, tranquilizar a Grã-Bretanha e legitimar o neocolonialismo germânico.
Imediatamente, por força de seus acordos com os
Estados Unidos e de seu
zelo “civilizador”, Leopoldo se insinuou no conselho
e obteve dos “grandes” –
com muito charme, muito
dinheiro e inúmeras promessas – permissão para a

consolidação de sua ousada
empresa congolesa. Um sucesso total, que humilhou
rivais temíveis como Cecile
Rhodes, o campeão do imperialismo anglo-saxão na
África Austral.
Em Berlim, a Grã-Bretanha, distraída por demasiados compromissos na Ásia
e no Egito, deixou-se enganar pelos poderosos e confusos dossiês de Leopoldo.
Além disso, o terrível rei,
aproveitando a distração
dos altivos diplomatas do
Ministério das Relações Exteriores, com um simples
golpe de caneta no papel,
incorporou todo o Katanga
a seus domínios. Os britânicos protestaram, mas no
final deram uma boa cara
à má sorte. Portugal, sócio
júnior de Albione, tinha
apenas que esboçar. Significativamente, o governo
belga assinou os acordos de
Berlim muito tarde.
Em todo caso, naquele
longínquo 1885, tomou forma a entidade estatal mais
estranha do século 19. Nascia o État Indépandent du
Congo, uma área geográfica
absurda de 2 milhões e 354
mil quilômetros quadrados,
um território igual a um
quarto da Europa, 76 vezes
o tamanho da hipotética
“pátria”. O rei, finalmente,
teve seu império, um império todo dele!

porta do seu condomínio,
sem qualquer explicação.
O sargento da marinha
afirmou ter atirado por
achar que ia ser assaltado.
Mas por que acharia isso
se não pelo julgamento da
cor de Durval? Como militar, ele deveria saber que
uma arma só pode ser utilizada para legítima defesa,
não por qualquer “achismo” que tirou a vida de
um trabalhador e chefe de
família.
Enfim, esses são alguns
dos muitos exemplos que
sustentam o altíssimo índice de morte de pessoas
negras no país. Há um ra-

cismo enraizado, fruto de
uma herança da escravatura e da falta de investimento em educação. Pagamos
o preço de toda essa omissão até hoje.
Tanto as gerações mais
antigas quanto as atuais
pouco se aprofundam na
história em busca de entender a tamanha desigualdade que o negro viveu e
ainda vive neste país, além
da falta de políticas públicas para proteger suas
vidas. Nos acostumamos
a ver os melhores lugares
das grandes capitais sendo ocupados por pessoas
brancas, restando à esma-

gadora maioria dos negros
e pobres as comunidades
e periferias onde há maior
violência, falta de assistência social etc. Nestes
locais, mesmo quem tem
pele branca é tratado com
preconceito de serem favelados, aonde mais uma
vez a vida não tem valor.
Infelizmente, a cor da
pele ainda nos diferencia.
Isso é fato, e a negra, como cantou Elza Soares,
ainda é a mais barata do
mercado.

área misteriosa, inexplorada
e já cobiçada pelas chancelarias de metade da Europa.
Daí a polêmica, as denúncias e algumas ameaças militares veladas.
Na época, Leopoldo estava muito fraco, isolado e
sobretudo sem dinheiro. A
aventura congolesa, inteiramente financiada pelo soberano, já havia esvaziado
seus já espaçosos cofres, e
até a prataria da família estava comprometida. Intolerantes ao protagonismo
leopoldiano, os avarentos
políticos belgas imediatamente se distanciaram de
seu soberano, enquanto os
bancos e usurários começaram a bater insistentemente
na porta de Laeken. Uma
catástrofe.

O rei, finalmente,
teve seu
império, um
império
todo dele!

Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália),
editor da revista Italiamiga e vicepresidente do Ideus.

Carne negra ainda é a mais barata
Por Marcos
Espínola
A extraordinária Elza
Soares, que nos deixou
recentemente, escreveu
seu nome na história da
MPB com muitas obras,
dentre elas A Carne, um
verdadeiro grito social
que no seu refrão “A carne mais barata do mercado é a carne negra” retrata a realidade das pessoas
negras no Brasil e até no
mundo. O racismo estrutural é um fato, no
qual todos os negros são
historicamente vítimas,
amargando a desigualda-

de ainda muito longe de
ser reparada.
Não é coincidência os
negros
representarem
78% das pessoas mortas
por armas de fogo no
Brasil, segundo estudo
do Instituto Sou da Paz.
E isso atinge, inclusive, os
policiais negros, que são as
maiores vítimas de violência entre os agentes de segurança pública, segundo
dados do Anuário de Segurança Pública. Segundo
o levantamento, em 2020,
o número de agentes de
segurança mortos no país
chegou a 194,22% a mais
do que o ano anterior.
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Desse total, 155 eram policiais militares, e 62,7%
dos policiais assassinados
eram negros.

Em 2020,
62,7% dos
policiais
assassinados
eram negros
Alguns episódios recentes demonstram na prática
o que os números apontam. O congolês Moïse foi
assassinado a pancadas,
numa agressão inconsequente. O repositor Durval Teófilo foi alvejado na
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Projeto muda regras de registro,
cadastro e porte de armas
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Após a tragédia,
as promessas

A

tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis se
aproxima da marca de 2 centenas de mortos. A tragédia
da falta de ação dos governos – federal, estadual e municipal
– permite acreditar que a conta trágica não vai parar por aí.
O Governo Federal anunciou recursos que totalizam R$
1 bilhão para Petrópolis e demais cidades castigadas pelas
chuvas nos estados; o Governo do Rio de Janeiro lançou
linha de crédito para empresários da cidade da Região Serrana.
O roteiro parece uma refilmagem do ocorrido em 2011,
na mesma região, quando morreram mais de 900 cidadãos
de bem, e o final é infeliz. Na ocasião, o Governo Federal
disponibilizou R$ 2,7 bilhões, mas só metade foi usado.
Os aportes da União para Defesa Civil minguaram nos
últimos anos. Em 2021, foram desembolsados R$ 633
milhões para gestão de risco e ações de resposta a desastres. É a mesma quantia, sem levar em conta a inflação, de
2019 (R$ 632 milhões), o menor valor em 10 anos.
O Governo do Rio gastou ano passado R$ 7,6 milhões
em “Recuperação da Região Serrana”, 24% da dotação do
Orçamento; o estado aplicou menos de 1/3 dos R$ 500
milhões para moradias, contenção de encostas e limpeza
de rios.

Ano de recordes
A RJ Investimentos, principal assessoria de investimentos ligada à plataforma ModalMais, projeta chegar a R$
5 bilhões em patrimônio assessorado, o que representa
um crescimento de quase 130%. “O último ano foi um
momento de muitas mudanças e estamos convictos que
2022 será mais um ano de muitos recordes”, celebra Tiago
Villas Bôas, Head Comercial da RJ Investimentos, que
completou 14 anos sexta-feira passada.
A assessoria de investimentos acredita que a fusão
entre o Banco Modal e a XP Investimentos, anunciada em
janeiro deste ano, impulsionará o avanço. “A fusão gera
uma sinergia incrível. O Modal é um banco com 25 anos
de mercado, e que após o IPO vem com uma velocidade
de crescimento muito grande. Já a XP é uma referência
em tecnologia e muito habilidosa na escolha de seus parceiros”, avalia Villas Bôas.

Empatia
Bolsonaro cumpriu mais 1 evento de campanha ao
visitar Petrópolis nesta sexta-feira, com direito a palanque
e claque. Não fossem as eleições, dedicaria à cidade castigada pelas chuvas o mesmo interesse que teve por Minas,
Bahia e São Paulo: nenhum.

Rápidas
A Americanas está com inscrições abertas para o Estágio Tech 2022. A companhia promete maratona de aprendizado com especialistas de TI e a chance de se tornar,
em apenas 6 meses, desenvolvedores ou analistas de dados
júnior da companhia. As inscrições vão até 6 de março
*** O Hospital Santa Isabel alcançou a marca de 300
cirurgias robóticas. Pertencente à Rede Santa Catarina, o
HSI é a primeira unidade hospitalar catarinense a contar com a cirurgia robótica entre suas especialidades ***
A Fundação Joaquim Nabuco volta a abrir a exposição
Carnaval: Nassau, frevo, cana e caju, que neste ano está
instalada no Shopping Guararapes (PE), com desenhos de
fantasias realizadas pelo artista plástico Manoel Bandeira
(1900–1964) no final da década de 1930.

A

Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) pode votar na
próxima quarta-feira (23) o
Projeto de Lei 3.723/2019,
que muda as regras de registro, cadastro e porte de
armas de fogo. A matéria
também regula o exercício
das atividades de colecionadores, atiradores esportivos
e caçadores (CACs). Se for
aprovado pelo colegiado, o
texto segue para o Plenário
do Senado.
O relator do projeto na
CCJ é o senador Marcos do
Val (Podemos-ES), que defende a aprovação da matéria, já aprovada pela Câmara
dos Deputados, em 2019. O
PL 3.723/2019 altera o Estatuto do Desarmamento, o
Código Penal, a Lei de Segurança Bancária e a Lei de
Segurança Nacional, além
de disciplinar o Sistema Nacional de Armas (Sinarm).
Segundo a Agência Senado, o projeto foi apresentado pelo Poder Executivo.
O texto original permitia a
concessão de porte de armas de fogo para novas categorias, além das previstas
no Estatuto do Desarmamento, por meio de decreto presidencial. Segundo
o presidente da República,
Jair Bolsonaro, a intenção

Arquivo/ABr

era adequar a legislação às
necessidades e ao direito de
cidadãos habilitados a possuir ou portar arma de fogo.
O parecer de Marcos do
Val acolhe alterações feitas
pela Câmara. Uma das principais mudanças é a inclusão dos CACs no Estatuto
do Desarmamento. O texto
estabelece que a quantidade de armas autorizadas
para caça ou tiro esportivo
será regulamentada pelo
Comando do Exército, assegurado o mínimo de 16
armas de calibre permitido
ou restrito (das quais seis,
no mínimo, poderão ser de
calibre restrito).
O PL 3.723/2019 permite a possibilidade de transportar uma arma curta para
uso, durante o trajeto entre
o local de guarda do acervo e o local de treinamento,
prova, competição ou caça.
Pelo projeto, as solicitações
de concessão ou de renovação de Certificado de Registro do Exército (CR) dos
atiradores e dos caçadores
poderão ser encaminhadas
(individualmente ou por
entidade de tiro registrada)
ao Comando do Exército, a
quem cabe o controle e fiscalização das novas regras.
Segundo a proposição,
agentes de segurança po-

dem adquirir até dez armas
de fogo de uso permitido
ou restrito, curtas ou longas
para a prática desportiva. A
regra vale para integrantes
das Forças Armadas e auxiliares, agentes operacionais da Agência Brasileira
de Inteligência (Abin) e do
Departamento de Segurança Presidencial do Gabinete
de Segurança Institucional
(GSI), além de policiais do
Senado e da Câmara.
O texto aumenta penas
para alguns crimes previstos
no Estatuto do Desarmamento. Pelo projeto, a pena
para posse irregular de arma
de fogo de uso permitido,
por exemplo, passa para de
dois a quatro anos (hoje é de
um a três anos), mais multa.
De acordo com o PL
3.723/2019, as armas de fogo de uso permitido e restrito em geral serão registradas no Sistema Nacional de

Armas (Sinarm) pela Polícia
Federal. Já as armas de fogo
de uso permitido e restrito
das Forças Armadas, bem
como as dos CACs, serão
registradas no Sistema de
Gerenciamento Militar de
Armas (Sigma) pelo Comando do Exército.
Segundo o relator, o Brasil
experimenta uma significativa expansão nos registros
de armas desde 2018. Em
2020, foi atingida a marca de
1.279.491 armas registradas
no Sinarm, o dobro do que
se verificada três anos antes.
“Essa circunstância torna
patente a necessidade de
robustecer a fonte normativa para a circulação desses
artefatos, no que o texto
aprovado na Câmara dos
Deputados se apresenta
bastante exitoso, sobretudo
pela rígida e criteriosa sistemática que propõe”, argumenta Marcos do Val.

Valor das exportações cresce 31,4% em janeiro

O

valor das exportações brasileiras
cresceu 31,4% em
janeiro e foi liderado pelas
commodities, cujo volume
subiu 17,4%, contra 6,8%
das não commodities informou nesta sexta-feira o
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), ao
divulgar o Indicador de Comércio Exterior (Icomex).
As commodities tiveram
participação de 63% no
valor total exportado pelo
país, enquanto as não commodities participaram com
90% das importações. No
caso dos preços, as commodities exportadas tiveram
aumento de 13,6%, inferior
aos 18% registrados pelas
não commodities.
Por setor de atividade,
houve aumento no volume exportado da agropecuária (91,3%), seguido da
indústria de transformação (16,3%), enquanto a
indústria extrativa mostrou
queda de 13,4%. Os preços
das exportações tiveram aumento de 30,1% na agropecuária e de 20,1% na indústria de transformação, com
redução de 2% na indústria
extrativa.
A balança comercial de
janeiro fechou com déficit de US$ 214,4 milhões,
segundo anúncio do Minis-

tério da Economia. Desde
2009, quando as commodities passaram a explicar
mais de 50% das exportações nacionais e a China
ocupou o posto de principal mercado comprador, o
saldo só foi superavitário
quatro vezes em janeiro.
No ano passado, o saldo mostrou déficit de US$
219,8 milhões. No último
mês de janeiro, a China perdeu pontos para os Estados
Unidos. Commodities são
produtos agrícolas e minerais comercializados no
mercado internacional.
A China continuou liderando os principais mercados de exportação do Brasil,
com 21,5% de participação,
seguida dos Estados Unidos, com 11,6%. Em janeiro de 2021, entretanto,
esses percentuais eram de
27,7% para a China e 9,5%
para os Estados Unidos.
O Ibre explica o resultado
da China como decorrente
da baixa taxa de crescimento
das exportações (1,9%) para
esse mercado, entre os meses de janeiro de 2021 e de
2022, em comparação com
os Estados Unidos, cuja alta
no mesmo período atingiu
59,4%. A Argentina permaneceu como terceiro principal destino de exportação,
com participação de 4,8% e
crescimento de 24,2%.

A queda do valor exportado para a China está associada à retração de 6,3%
das exportações em volume
para aquele país, entre janeiro de 2021 e de 2022. Já
a variação dos preços para
esse mercado foi positiva
(7,8%).
Para todos os outros mercados, os volumes exportados aumentaram, assim
como os valores. As exportações brasileiras cresceram
53,2% para a União Europeia, 33,4% para a América
do Sul (exceto Argentina) e
35,9% para a Ásia, excluindo China e Oriente Médio.
O principal produto exportado pelo Brasil, em janeiro, foi o petróleo, com
variação de 27,4%, em valor. A China foi responsável
por 41,9% das compras do
produto, mas registrou queda de 17,7%, em relação a
janeiro de 2021. Os Estados
Unidos, com participação
de 12,6%, aumentaram as
suas compras em 192%.
O segundo principal
produto exportado foi o
minério de ferro que registrou queda nas vendas totais (33,7%) e para a China
(44,1%).
As exportações de soja,
terceiro principal produto
nacional, aumentaram em
5.224%. Para a China, cuja
participação no total foi

de 80%, a variação foi de
13.990%. Esse era um resultado esperado, explicou o
Ibre, “pois excepcionalmente
no ano passado os embarques de soja atrasaram”.
Além do aumento das
compras de petróleo, os
Estados Unidos elevaram
em 1.052% as compras de
carne bovina, que tinham
restrições em janeiro de
2021, em 33% as de café e
em 340%, as de semimanufaturas de ferro e aço, diz o
relatório do Icomex.
As importações brasileiras em janeiro deste ano subiram 30,9% em valor. Em
termos de preços, houve expansão de 32,4% e recuo do
volume de 1,4%, explicados
pelo comportamento das
não commodities. O índice
de volume desse agregado
recuou 4,2% e os preços
aumentaram 30,8%. As não
commodities
explicaram
90% das importações para
o Brasil em janeiro.
Por setor de atividade nas
importações, o destaque é a
indústria extrativa em termos de volume (86,1%) e
preços (110,3%). Entre os
principais mercados vendedores para o Brasil, somente a China e os Estados
Unidos aumentaram o volume importado, da ordem
de 13,7% e 3,5%, respectivamente.

BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A.
CNPJ 02.318.507/0001-13 / NIRE 35.300.153.405
COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A., sociedade anônima, com seus atos constitutivos devidamente arquivados
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.153.405, inscrita no CNPJ/ME sob
n° 02.318.507/0001-13, com sede social na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 940, 18º andar, conjunto 181,
CEP 04583-110, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, COMUNICA À PRAÇA e ao mercado em geral, para todos
os fins de direito, o EXTRAVIO do Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais, registrado e autenticado perante a
JUCESP em 09/12/2013, sob o nº 74151, nº de ordem 2 e do Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria,
registrado e autenticado perante a JUCESP em 09/12/2013, sob o nº 74149, nº de ordem 2.
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Direito a cidades
sustentáveis

A

pós as fortes chuvas que assolaram o Município de Niterói, no Rio de Janeiro, em 2010, causando inúmeras
perdas de vidas, foi instituído pelo Estado do Rio de Janeiro
o programa “Morar Seguro”. Para tanto foi editado o Decreto Estadual 42.406/10, que prevê a construção de unidades
habitacionais para reassentamento da população que vive em
áreas de risco no Estado do Rio de Janeiro, bem como o
pagamento de aluguel social para as famílias desabrigadas e
desalojadas, no valor de até R$ 500 mensais “enquanto não
estiverem disponíveis as unidades habitacionais para reassentamento da população residente em área de risco”.
Em 2011, outro desastre decorrente das fortes chuvas
que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro ceifando
vidas e deixando centenas de famílias desabrigadas. Desde
então, o pagamento do aluguel social vem se efetivando
também por meio de inúmeras ações propostas pela Defensoria Pública do Estado.
No entanto, a medida, por ser temporária, não se mostra
eficiente para fornecer moradia digna para os desalojados. O
aluguel social, via de regra, é concedido pelo período de um
ano, prorrogável por igual período, por força das leis municipais 2.425/2007 e 3.894/2011. Apesar dos recursos judiciais interpostos para que o aluguel seja prestado até que nova
moradia adequada seja fornecida aos desalojados, a pretensão
não encontra guarida nos Tribunais Superiores, especialmente
por se tratar de direito local que veda o acesso ao STJ e por
entender o STF que se trata de ofensa “reflexa” à Constituição
que não viabiliza o manejo ao Recurso Extraordinário.
Da mesma forma foram tímidas as iniciativas do governo local para a construção de unidades habitacionais e reassentamento da população que vive em áreas de risco no Estado do Rio de Janeiro e para uma gestão mais democrática
da cidade, com debates, audiências e consultas públicas nos
termos dispostos pelo art. 43 do Estatuto das Cidades.
Passados alguns anos, recente desastre decorrente de
fortes chuvas atinge mais uma vez a cidade de Petrópolis,
na Região Serrana do Rio de Janeiro, com muitas perdas
de vidas e a triste situação de centenas de famílias desabrigadas. Tal fato revela que apesar do programa instituído,
pouco foi investido para prevenir esses desastres e oferecer
segurança aos moradores por meio de um plano de contingência eficiente que minimizasse os efeitos de tais eventos, os quais, diante dos efeitos das mudanças climáticas, já
se tornam previsíveis.
O direito a cidades sustentáveis vem expresso no art. 2º
do Estatuto das Cidades e pode ser compreendido como
o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos,
ao transporte e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. A realização do desenvolvimento urbano sustentável
requer mais do que um ordenamento meramente formal
que hoje vem fortalecido também pelas normas e tratados
internacionais. Requer o pleno conhecimento pelos gestores públicos de que os vetores eleitos pela Constituição
da República em seu artigo 182 e no Estatuto das Cidades
exigem sobretudo a promoção do bem-estar de seus habitantes, neste incluindo a necessária prevenção de desastres
ambientais visando a preservação de vidas humanas.
SINDICATO NACIONAL DOS CARPINTEIROS NAVAIS
DA MARINHA MERCANTE, TRABALHADORES TERRESTRES
EM ESTALEIROS E OFICIAIS, MARINAS, E NO APOIO
MARÍTIMO, PORTUÁRIO E LOGÍSTICA OFFSHORE
EM TERMINAIS MARÍTIMOS PERTENCENTES AS
AGÊNCIAS E COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO - SINDCARP
CNPJ Nº 33.976.374/0001-04
Edital de Convocação - Sindicato Nacional dos Carpinteiros Navais da
Marinha Mercante, Trabalhadores Terrestres em Estaleiros e Oficiais, Marinas,
e no apoio Marítimo, Portuário e Logística Offshore em Terminais Marítimos
Pertencentes as Agências e Companhias de Navegação - SINDCARP, Vem
convocar todos os associados, no pleno gozo de seus direitos sociais, para
comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 28
de fevereiro de 2022, na Rua Pedro Ernesto, 65, Saúde, Rio de Janeiro-RJ,
às 11h em primeira convocação e 11:30h em segunda convocação, com
a seguinte ordem do dia: 1. Eleição, apuração e posse da diretoria e
conselho fiscal, para o período a ser determinado pela Assembleia Geral.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2022. José Deves Batista Chaves.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 DA COOPERZN - COOPERATIVA DE CONSUMO
E DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
DO ESTADO DE SAO PAULO
O Diretor Presidente da COOPERZN - COOPERATIVA DE CONSUMO E
DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO ESTADO
DE SAO PAULO, CNPJ 42.150.361/0001-64, inscrição Estadual nº
131.292.290.119, NIRE 35.4.0019352-2, com sede na Avenida Cantareira
5.034, sala 01-A, Tucuruvi, São Paulo/SP, CEP 02.340-002, convida a
presença de todo o quadro societário composto de (22) vinte e dois
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 22/03/2022 com primeira
chamada as 17:00h, segunda chamada as 18:00h e terceira e última
chamada as 19:00h, 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. São Paulo/SP, 19 de fevereiro de 2022.
Diretor Presidente Diego de Melo Falcão - CPF nº 303.971.418-08.

Sábado, domingo e segunda-feira, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2022 l Monitor Mercantil

Eduardo Paes: Carnaval do
Rio movimenta R$ 4 bilhões

L

evantamento inédito da Prefeitura do
Rio mostra que o
carnaval carioca movimenta
R$ 4 bilhões na economia
da capital. O número foi
apresentado, nesta sexta-feira, durante o seminário Carnaval de Dados, no
Palácio da Cidade, evento,
que contou também, com
o lançamento de um mapeamento dos trabalhadores
que dependem da festa. O
estudo não entra em detalhes sobre os efeitos que a
cidade está passando com
a pandemia provocada pelo
Covid-19, responsável por
dois adiamentos dos festejos carnavalescos.
“Sempre olhamos o carnaval como uma festa, uma
celebração, um momento
de diversão. Mas ainda há
pouca reflexão sobre o que
significa o carnaval de fato. E passamos a viver no
Brasil um movimento de
setores conservadores para
acabar com o carnaval. Nós
tivemos um agente político,
durante quatro anos, na ci-

dade que é a capital do carnaval brasileiro, trabalhando permanentemente para
desmoralizar o carnaval. E
nem pensava na economia.
Vamos ter carnaval, vamos
defender essa grande celebração pelo aspecto econômico e pelo aspecto cultural”, disse o prefeito do Rio,
Eduardo Paes.
A iniciativa, liderada pela Secretaria Municipal de
Fazenda e Planejamento, e
coordenada pela Fundação
João Goulart, busca conhecer o perfil de quem depende da data para trabalhar. A
expectativa é de imediato
disponibilizar um questionário para 43 mil trabalhadores de escolas de samba
e blocos de rua, como soldadores, aderecistas, ritmistas e ambulantes. Levantamento inicial da fundação
já identificou 75 diferentes
ocupações relacionadas à
festa.
“Criamos, do ponto de
vista econômico, uma série de iniciativas para tentar
proteger cadeias produtivas

e enfrentar esse momento
tão difícil. E as iniciativas
que tomamos, com conhecimento e informação, permitem que a gente proteja
determinados segmentos.
O carnaval tem seus aspectos culturais, sentimentais,
de tradição e sua história
no Rio, mas tem um aspecto pouco explorado, que é
a sua economia e seus impactos. O objetivo de hoje
é tentar reunir um conjunto de dados, entender essa
economia e a Prefeitura,
assim, poder ajuda ainda
mais – explicou o secretário
de Fazenda e Planejamento,
Pedro Paulo.
No evento, foi apresentado o Relatório Carnaval de
Dados, levantamento feito
em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico,
Inovação e Simplificação,
que reforça a importância
econômica da festa, que em
2020 movimentou R$ 4 bilhões, o dobro do valor registrado dez anos antes.
– Para produzirmos o

Carnaval de Dados, tivemos
um trabalho prévio para entender o carnaval contextualmente a partir de dados.
Política pública não se faz
com improviso. Samba, a
gente improvisa muito bem,
mas política pública precisamos de dados. A dinâmica do carnaval é para a toda
a cidade do Rio de Janeiro.
Temas importantes de destacam com o evento, como
geração de renda, empregos
e empreendedorismo – afirmou a presidente da Fundação João Goulart, Rafaela
Bastos.
No estudo foi comprovado que a receita com ISS
de serviços relacionados ao
turismo é maior nos dias de
folia do que em qualquer
outra época do ano, chegando a R$ 25 milhões em
fevereiro. A média mensal é
de R$ 21 milhões. Durante
o seminário, foi discutido
ainda o papel do carnaval
como ferramenta de desenvolvimento econômico
e seus caminhos para o futuro.

Uma em 10 das empresas abertas
no Brasil em 2021 é do RJ

E

m 2021, mais de
370,4 mil novos
pequenos negócios
foram abertos no Estado
do Rio de Janeiro, correspondendo a 10% do total
das empresas abertas no
país no ano passado. Com
isso, os pequenos negócios
do estado respondem por
1,7 milhão de empreendimentos, sendo que 72% são
microempreendedores individuais (MEI), 24% microempresas e 5% empresas de
pequeno porte.
No país, os pequenos negócios foram responsáveis
pela abertura de 3,6 milhões
de novos estabelecimentos,

sendo que 79% são MEI,
18% microempresas (ME)
e 4% empresas de pequeno
porte (EPP). O Rio terminou o ano como o terceiro
estado com mais empresas
abertas no país, ficando
atrás de São Paulo e Minas
Gerais. É o que aponta levantamento do Sebrae Rio.
Para efeito de comparação, a quantidade de pequenos negócios abertos
no Brasil no ano passado é
30% superior ao registrado
em 2020 e 47% maior ao
registrado em 2019. Já no
Rio de Janeiro, o resultado representa um aumento
de 13% de novos negócios

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Conforme determina o art. 14 do Estatuto do Iate Clube Jardim Guanabara, o Presidente do Conselho Deliberativo do I.C.J.G. convida os
Senhores Sócios Proprietários, em pleno gozo de seus direitos e quites com o ICJG até o mês de março/2022, a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em nossa sede, às 19:00
horas do dia 08 de março de 2022 (terça-feira), no Salão de Festas
Novos Ventos, sito à Rua Orestes Barbosa, 229 - Jardim Guanabara,
Ilha do Governador - RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte: ORDEM
DO DIA: a) Modificação Estatutária conforme determina o art. 43º do
Estatuto do late Clube Jardim Guanabara. A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á às 19:00 horas em primeira convocação e, às
19:30 horas em segunda e última convocação, observando o parágrafo 4º do artigo 14 do Estatuto. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022.
LUCIANO RODRER ISDA SOUZA FILHO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPETBAN - COOPERATIVA
DE CONSUMO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E
VAREJISTAS DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 19.388.566/0001-60 / NIRE 33400052854
O Diretor Presidente da COOPETBAN - COOPERATIVA DE CONSUMO
PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E VAREJISTAS DOS
BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a
serem realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita
por meios online, no dia 12/03/2022, em primeira convocação às 09:30Hs
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda às 10:30Hs com metade mais 01 (um)do número total
de Cooperados Associados e em terceira e última às 11:30Hs Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar
sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Saída de Cooperados e Entrada de Novos Cooperados; Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de
2021; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021;
6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. São Gonçalo/RJ, 18/02/2022.
DIRETOR PRESIDENTE
Marcelo Barroso Silva

abertos no estado em relação a 2020 e de 8% em
relação a 2019. Esse número positivo no estado foi
puxado pelo aumento da
formalização dos microempreendedores individuais,
que representou 85% dos
pequenos negócios abertos
em 2021.
Segundo o levantamento,
10 municípios concentraram
72% dos pequenos negócios
abertos em 2021: Rio de Janeiro (157,01 mil), Duque de
Caxias (18,32 mil), São Gonçalo (18,21 mil), Nova Iguaçu (17,75 mil), Niterói (13,73
mil), São João de Meriti (9,4
mil), Campos dos Goytaca-

zes (8,96 mil), Belford Roxo
(8,67 mil – abertura), Petrópolis (7,47 mil) e Cabo Frio
(6,19 mil).
No estado, as atividades
com o maior número de
registros foram comércio
varejista de artigos do vestuário e acessórios, cabeleireiros, manicure e pedicure,
fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo
domiciliar e promoção de
vendas. Atualmente, os pequenos negócios totalizam
18,5 milhões de empresas
no Brasil, sendo 52% MEI,
28% microempresa e 6%
empresa de pequeno porte.

ALIANÇA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
CNPJ: 33.055.732/0004-80
AUDITORIA AMBIENTAL. A ALIANÇA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA
DE NAVEGAÇÃO, torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente
– INEA, em 26/01/2022, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2021 para
realizar as atividades de construção e reparação de embarcações de pequeno
e médio porte e estruturas flutuantes, e informa que este estará à disposição para
consulta na Travessa Braga, 2 (Av. do Contorno) - Barreto, município de Niterói, no
período de 21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 09h às 16h. Informa, ainda, que
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico
www.inea.rj.gov.br/biblioteca (Processo E-07/200001/2003)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RE-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, RE-RATIFICA o EDITAL DE RATIFICAÇÃO veiculado
na quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, na página 05, do Jornal
Monitor Mercantil de nº 29.059. Onde se lê: convida a presença de seus
associados da ativa e aposentados, leia-se: TODA A CATEGORIA DA
ATIVA E APOSENTADOS. Demais termos permanecem inalterados.
Mogi das Cruzes/SP, 21 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RE-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 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, RE-RATIFICA o EDITAL DE
RATIFICAÇÃO veiculado quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, na
página 08, do Jornal Monitor Mercantil de nº 29.059, nos seguintes
termos. Onde se lê: convida a presença de seus associados da ativa e
aposentados, leia-se: TODA A CATEGORIA DA ATIVA E APOSENTADOS.
Demais termos permanecem inalterados. Guarulhos/SP, 21 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.

Monitor Mercantil l Sábado, domingo e segunda-feira, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2022
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Consolidação em telecomunicações
pode melhorar rentabilidade do setor

A

Oi Móvel foi vendida para a Claro,
TIM e Vivo em dezembro de 2020. O valor
do negócio chega a R$ 16,5
bilhões.
A venda ainda pendente
da unidade de telefonia móvel para as três operadoras de
telecomunicações pode melhorar as margens operacionais no setor nos próximos
anos, já que um mercado
mais consolidado com três
concorrentes principais em
vez de quatro deve levar a um
menor custo de aquisição de
clientes, a uma permanência
maior dos mesmos na base
das operadoras, e com maior
rentabilidade, segundo a Fitch Ratings. O impacto nos
ratings é neutro.
Lembrando que a operadora enfrenta desde 2016
um dos processos de recuperação judicial mais complexos do Brasil, com dívi-

das que somaram a R$ 65
bilhões. Os ratings da Oi
estão sob pressão, refletindo as fracas perspectivas de
fluxo de caixa, bem como
a expectativa de limitada
distribuição de dividendos,
provenientes da participação pro forma de 42% da
Oi na V.tal. em relação a
passivos ao valor justo de
BRL34 bilhões em 30 de
setembro de 2021 (valor de
face de BRL49 bilhões).
O órgão antitruste brasileiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), aprovou a venda dos
ativos do setor de telefonia
móvel da Oi para a Telefônica
Brasil S.A. (‘AAA (bra)’/Estável), América Móvil, S.A.B.
de C.V. (‘A-’/Positiva) e TIM
S.A. (‘AAA (bra)’/Estável)
por R$15,8 bilhões em 9 de
fevereiro de 2022. A aprovação prevê a oferta de roaming
e direitos de uso de rede para

KLINT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE: 33.3.0030721-4 / CNPJ: 18.082.962/0001-00
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Data, hora e local.
No 19º dia do mês de janeiro de 2022, às 18:00 horas, na sede da Klint
Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon,
CEP: 22.431-002. Mesa. Presidente – Sr. Leandro Bousquet Viana; Secretário – Sr. Rodrigo Amaral de Salles Coelho. Convocação e Presença.
Tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade do
capital social da Companhia, fica dispensada a convocação da assembleia,
face o disposto no art. 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Ordem do dia e Deliberações.
Foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade: 1. Os acionistas, por unanimidade, aprovaram a redução do capital social da Companhia,
na forma do caput do art. 173 da Lei nº 6.404/1976, por julgá-lo excessivo
em relação ao seu objeto, no valor de R$2.125.000,00 (dois milhões, cento e vinte e cinco mil reais), mediante o cancelamento de11.740.332 (onze
milhões, setecentas e quarenta mil, trezentas e trinta e duas) ações de
emissão da Companhia. A fim de preservar a pluralidade de acionistas na
Companhia, a redução do capital social se dará apenas sobre a participação do acionista Vinci Real Estate Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia. 2. Em virtude da referida redução, o capital social passará
de R$ 80.790.023,00 (oitenta milhões, setecentos e noventa mil e vinte e três
reais), dividido em 188.653.603 (cento e oitenta e oito milhões, seiscentas e
cinquenta e três mil, seiscentas e três) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, para R$ 78.665.023,00 (setenta e oito milhões, seiscentos e
sessenta e cinco mil e vinte e três reais), dividido em 176.913.271 (cento e
setenta e seis milhões, novecentas e treze mil, duzentas e setenta e uma)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 3. Em decorrência da deliberação acima, o art. 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar
com a seguinte redação: Art. 5 - O capital social é de R$ 78.665.023,00
(setenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e vinte e três
reais), dividido em 176.913.271 (cento e setenta e seis milhões, novecentas
e treze mil, duzentas e setenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, todas subscritas. 4. Os acionistas decidem ratificar as demais
disposições do Estatuto Social, não alteradas por este instrumento, e consolidá-lo, conforme Anexo I à presente ata. 5. Por fim, os acionistas aprovaram,
a publicação da presente ata para dar início à contagem do prazo legal de
60 (sessenta) dias, conforme art. 174 da Lei nº 6.404/1976. Encerramento
e lavratura. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi
suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a
qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Leandro Bousquet Viana; Secretário
– Sr. Rodrigo Amaral de Salles Coelho. Acionistas: Vinci Real Estate Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia, neste ato, representado
por sua gestora Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda., por sua vez,
representada na forma do seu Contrato Social, e o Sr. Leandro Bousquet
Viana. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2022. Leandro Bousquet Viana - Presidente da Mesa; Rodrigo Amaral de Salles Coelho - Secretário da Mesa.
“ESTATUTO SOCIAL DA KLINT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S.A. Capítulo Primeiro - Nome, Objeto, Sede e Duração - Art. 1 - A Companhia tem a denominação de Klint Empreendimentos e Participações
S.A. e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais
aplicáveis. Art. 2 - A Companhia tem por objeto (i) a participação e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, próprios ou de terceiros, o que
inclui a compra, venda, permuta, aluguel, reforma, manutenção, construção,
reconstrução, demolição, incorporação e reparação de bens imóveis, próprios
ou de terceiros, sem prejuízo de quaisquer outras atividades relacionadas à
participação e ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, e (ii) a
participação, como acionista, sócia ou quotista, em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, que possuam como objeto social uma ou mais atividades indicadas no item (i) acima, observados os demais requisitos da legislação e da regulamentação em vigor. Art. 3 - A Companhia tem sede e foro na
cidade e estado do Rio de Janeiro, Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte,
Leblon, CEP: 22.431-002, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional ou do exterior. Art. 4 - A Companhia terá duração por tempo indeterminado. Capítulo
Segundo - Capital Social - Art. 5 - O capital social é de R$ 78.665.023,00
(setenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e vinte e três reais),
dividido em 176.913.271 (cento e setenta e seis milhões, novecentas e treze
mil, duzentas e setenta e uma)ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá emitir
ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais, no limite
permitido em lei. Parágrafo Segundo - As ações não poderão ser oneradas
em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. Parágrafo Terceiro – É vedada a emissão de partes beneficiárias pela
Companhia. Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um
voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Capítulo Terceiro - Assembleia Geral - Art. 7 - A Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da Companhia, reunir-se-á na sede social ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre
que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A Assembleia Geral será convocada por iniciativa de qualquer dos diretores, do Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou de acionistas, de acordo com o que dispõe a legislação aplicável. Parágrafo Único - Independentemente das formalidades previstas
acima, na legislação aplicável ou em Acordo de Acionistas arquivado na sede
social, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem
todos os acionistas. Art. 9 - A Assembleia Geral será instalada em primeira
convocação com acionista(s) que represente(m) no mínimo 1/4 (um quarto)
do capital votante da Companhia e, em segunda convocação, com qualquer
número. Art. 10 - A Assembleia Geral será presidida por qualquer Diretor,
acionista ou advogado da Companhia, que convidará qualquer um dos presentes para secretariar os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se
representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de
1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.
Parágrafo Único - A prova da representação deverá ser depositada na sede
da Companhia até o momento da abertura dos trabalhos da Assembleia. Art.
12 - A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos
à Companhia, podendo tomar todas as resoluções que julgar convenientes à
sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas terão os poderes para
decidir todas e quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja
das Assembleias Gerais dos Acionistas, conforme determinado pela lei nº
6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada de tempos em tempos
(“Lei das S.A.”) ou pelo Estatuto Social. Art. 14 - As deliberações tomadas
constarão de atas, que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presentes,
registradas em livro próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário.
Capítulo Quarto - Administração - Seção I - Normas Gerais - Art. 15 - A
administração da Companhia compete à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um mandato unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro - Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros da Diretoria. Parágrafo Segundo - Os administradores serão investidos
em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição, admitida a reeleição.

operadoras menores e a venda de sites de telefonia celular.
Para a Fitch, a alavancagem
está adequada aos ratings atuais para os três compradores,
permitindo que eles usem
seus respectivos balanços para financiar esta aquisição e a
compra de espectro. O índice
dívida líquida/Ebitda pro forma da TIM, considerando a
aquisição de ativos da Oi (R$
7,3 bilhões), além de licenças e
obrigações do 5G (R$ 3,8 bilhões), deve aumentar para 1,2
vez, de 0,4 vez negativa no período de 12 meses encerrado
em setembro de 2021.
A alavancagem líquida da
América Móvil deve aumentar apenas 0,1 ponto, para
1,9 vez, em base pro forma,
considerando investimentos
como o leilão do 5G e suas
obrigações (R$ 4,5 bilhões),
além de R$ 3,8 bilhões pelos ativos móveis da Oi. A
alavancagem líquida, em ba-

se pro forma, da Telefônica
Brasil deverá elevar-se para
0,2 vez, de uma posição de
caixa líquido no período de
12 meses encerrado em setembro de 2021, considerando as licenças adquiridas e as
obrigações do leilão do 5G
(R$ 3,9 bilhões) e a aquisição
de ativos da Oi Móvel (R$ 5,4
bilhões).
Segundo a Fitch, o perfil
de negócios da TIM se beneficiará mais do que o da
Telefônica Brasil e da América Móvil, pois a aquisição
aumentará sua capacidade
de espectro e participação
de assinantes em relação a
esses concorrentes no setor
de telefonia móvel. A participação de assinantes aumentará para 27% de 21%
no caso da TIM, para 33%
de 28% no caso da América
Móvil e para 38% de 33%,
no caso da Telefônica, em
base pro forma.

Seção II – Diretoria - Art. 16 - A Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, será
composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, todos Diretores sem designação específica. Parágrafo Primeiro - Em suas ausências
ou impedimentos temporários os diretores serão substituídos de acordo com
a indicação da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - Em caso de vacância do cargo de Diretor, será imediatamente convocada Assembleia Geral
para eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos de diretoria exigido por este Estatuto. Art. 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que
convocada por qualquer dos Diretores por escrito, através de fax ou correio
eletrônico, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. O quórum de
instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício. Parágrafo Primeiro - A convocação de que trata o caput desse Art. 17 se dará por dispensada quando presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. Parágrafo
Segundo - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da
maioria dos Diretores presentes à reunião e, serão lavradas, em Livro de
Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo as atas ser assinadas
pelos Diretores presentes. Art. 18 - A Diretoria é o órgão de administração
executiva da Companhia, cabendo-lhe executar a política e as diretrizes básicas definidas pela Assembleia Geral, bem como a representação da Companhia. Art. 19 - Competem à Diretoria, além daquelas fixadas em lei, as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a
Companhia, conforme definidos em Assembleia Geral; (b) executar a política
comercial, técnica, administrativa e financeira da Companhia, de acordo com
os Planos de Negócios e orçamentos da Companhia; (c) admitir e demitir
empregados; (d) executar os orçamentos anuais e plurianuais, dentro das
diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia Geral; (e) preparar e submeter à apreciação da Assembleia Geral todos os documentos exigidos na
legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa administração
da Companhia, incluindo, mas não limitado às demonstrações financeiras
anuais; (f) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assembleia Geral; (g) movimentar e encerrar contas bancárias, bem
como emitir, endossar, aceitar e descontar cheques e títulos de crédito, em
operações ligadas às finalidades sociais; (h) negociar e celebrar contratos,
bem como assinar quaisquer outros documentos em nome da Companhia,
sempre em operações relacionadas às finalidades sociais e respeitada ainda
a eventual necessidade de aprovação prévia de determinados negócios jurídicos pela Assembleia Geral; (i) representar a Companhia, em Juízo ou fora
dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou
privado, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas; e (j) representar a Companhia
nas assembleias gerais, reuniões ou assembleias de sócios e/ou qualquer
outro tipo de reunião em sociedades em que a Companhia detenha participação, inclusive no que diz respeito ao exercício do direito de voto pela Companhia. Art. 20 - A Companhia se obriga, observadas as exceções previstas no
Parágrafo Primeiro abaixo, por ato ou assinatura de (i) dois Diretores; (ii) um
Diretor e um procurador com poderes específicos e outorgados na forma do
Parágrafo Segundo abaixo; ou (iii) dois procuradores, agindo em conjunto,
com poderes específicos e outorgados na forma do Parágrafo Segundo abaixo. Parágrafo Primeiro – A representação da Companhia perante ICP-Brasil,
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias, cartórios, Receita Federal, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em atos que não
impliquem em qualquer responsabilidade financeira ou obrigação pecuniária,
poderá ser realizada por qualquer Diretor ou Procurador agindo isoladamente, constituindo tal hipótese exceção única à regra disposta no caput do Art.
20 acima. Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas em nome da
Companhia deverão ser assinadas por 2 (dois) Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou operações que o
procurador poderá praticar e a duração do mandato, que não poderá ser superior a 1 (um) ano, exceto para procurações ad judicia, que podem ser outorgadas por prazo indeterminado. Art. 21 - É vedado aos Diretores obrigar a
Companhia em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos
de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo social, sendo
certo que é permitida a outorga de avais, fianças e outras garantias em favor
de qualquer sociedade que seja, direta ou indiretamente (i) controlada pela
Companhia, (ii) que esteja sob controle comum com a Companhia, ou (iii) que
seja controladora da Companhia. Capítulo Quinto - Conselho Fiscal - Art.
22 - A Companhia terá um Conselho Fiscal integrado por 3 (três) membros
efetivos e igual número de suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas em lei. Parágrafo Primeiro - O funcionamento do Conselho Fiscal não
será permanente, sendo instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art. 161 da Lei das S.A. Parágrafo Segundo - O pedido
de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia, ainda que a matéria não conste do edital de convocação. Parágrafo Terceiro - A Assembleia que receber pedido de funcionamento do Conselho Fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes a
remuneração. Parágrafo Quarto - Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária após a
sua instalação. Capítulo Sexto - Exercício Social, Dos Lucros e sua Distribuição - Art. 23 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada
ano e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, data em que serão
levantados o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei. Art.
24 - Salvo a deliberação em contrário, o dividendo será pago no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, sempre, dentro do
mesmo exercício social em cujo pagamento tenha sido deliberado. Capítulo
Sétimo - Dissolução e Liquidação - Art. 25 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral,
que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso,
instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus
membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo Oitavo – Lei
Aplicável - Art. 26 - Este Estatuto será regido por e interpretado de acordo
com as leis da República Federativa do Brasil. Capítulo Nono – Juízo Arbitral - Art. 27 - A Companhia, seus acionistas, administradores, os membros
do Conselho Fiscal (quando instalado) e os membros dos Comitês técnicos e
consultivos, quando criados nos termos deste Estatuto Social ou da Lei das
Sociedades por Ações, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, de
acordo com seu respectivo Regulamento de Arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social e nas demais normas pertinentes. Capítulo Décimo – Boas Práticas de Governança Corporativa - Art. 28 -A Companhia, com o fim de
aperfeiçoar as práticas de governança corporativa em suas atividades, obriga-se a (i) disponibilizar, aos acionistas, contratos com partes relacionadas,
acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de
outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (ii) no caso de
abertura de seu capital, aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de
entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no
mínimo, os níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos na Instrução nº 578 de 30 de agosto de 2016 da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”); e (iii) realizar a auditoria anual de suas demonstrações
contábeis por auditores independentes registrados na CVM.”

Bancos não funcionarão
durante o carnaval

E

m razão da pandemia causada pela
Covid-19 muitos
estados e municípios brasileiros revogaram mais uma
vez seus pontos facultativos
e cancelaram suas festas e
desfiles.
Apesar disso, a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban) informa que, em razão
de resolução do Banco Central do Brasil, o calendário
de feriados bancários está
mantido e nos dias 28/02
e 01/03 – segunda e terçafeira de carnaval - não haverá
atendimento ao público nas
agências. Já na quarta-feira
de cinzas (02/03) o início do
expediente será às 12h, no
horário local, com encerramento em horário normal de
fechamento das agências.
Nas localidades em que
as agências fecham normalmente antes das 15h, o início
do atendimento ao público
será antecipado, de modo a
garantir o mínimo de 3 ho-

ras de funcionamento. A Febraban orienta os clientes a
utilizarem preferencialmente
os canais digitais, como sites
e aplicativo dos bancos, para
a realização de transferências
e pagamento de contas nos
dias em que não houver expediente bancário nas agências.
As contas de consumo
(água, energia, telefone etc.)
e carnês com vencimento
em 28 de fevereiro e 01 de
março poderão ser pagos,
sem acréscimo, na quartafeira (02). Normalmente, os
tributos já vêm com datas
ajustadas ao calendário de
feriados nacionais, estaduais
e municipais. Caso isso não
tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão
é antecipar o pagamento ou,
no caso dos títulos que têm
código de barras, agendar o
pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo
atendimento telefônico dos
bancos.

Três perguntas:
brasileiros investindo
no exterior e vice-versa
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Tiago
Cardoso,
Head do IX Social
da Infinox Capital, sobre os
ativos procurados por brasileiros no exterior e os ativos
procurados por estrangeiros no Brasil e na América
Latina, ambos através da
plataforma da fintech. O IX
social é o aplicativo de social trading da Infinox, corretora global de comércio
online com sede na cidade
de Londres.
Como está a participação de investidores brasileiros e latino-americanos
na plataforma Infinox e
quais são os ativos mais
procurados por esses investidores?
Nos últimos meses, investidores latino-americanos e principalmente brasileiros tiveram um aumento
significativo na plataforma.
Mantivemos um crescimento de dois dígitos nos principais países da região e o
Brasil não é exceção. Entre
as opções da plataforma,
ações e moedas têm sido
as que mais atraem investimentos. Ultimamente, o
crescimento das criptomoedas também tem sido im-

portante e isso se reflete na
plataforma.
Quais são os ativos
brasileiros e latino-americanos mais procurados
por investidores de outras regiões do mundo?
O Brasil tem na B3 algumas das companhias de
energia e tecnologia que mais
crescem no mundo, e isso se
reflete na busca feita pelos
usuários da Infinox. As empresas que se desenvolvem
no Brasil são fundamentais
não só no país, mas também
na economia mundial. A nível latino-americano, as fintechs são muito procuradas,
além de companhias com lucros firmes como dos setores
de energia e energia limpa.
Na sua opinião, quais
ativos seriam interessantes para se negociar, mas
que a maioria dos investidores não conhece?
Fintechs e empresas de
tecnologia, que não são as
principais e mais conhecidas, costumam ter um bom
retorno do investimento. Às
vezes, são essas empresas
que se destacam e oferecem
aos investidores uma excelente oportunidade para
ampliar os recursos de seu
portfólio e buscar oportunidades mais ousadas.

Sábado, domingo e segunda-feira, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2022 l Monitor Mercantil
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Ibovespa fecha semana quase zerando sequência de ganhos
Temores geopolíticos afetaram os dois últimos dias

A

pós sete pregões
seguidos de alta do
Ibovespa, as duas
últimas sessões da semana
foram suficientes para praticamente zerar os ganhos
da sequência positiva, avalia
o economista Alexsandro
Nishimura, head de conteúdo e sócio da BRA. Segundo ele, o movimento de
risk-off (em tradução livre
é quando os investidores
não estão dispostos a tomar
riscos, buscando oportunidades mais conservadoras e
protegidas). foi conduzido
pela intensificação dos temores geopolíticos, a partir
do noticiário de aumento
das tensões e dúvidas sobre
uma solução diplomática
para o impasse entre Ucrânia e Rússia.
Um pouco antes do
horário de encerramento nesta sexta-feira (18),
o
Ibovespa
marcava
113.298,35 pontos, após
abrir a 113.533,58. O economista assinala que no
último dia útil da semana,
a volatilidade se fez mais
uma vez presente, o que já

é característico para dias
de vencimento de opções,
que ocorreu nesta sextafeira na B3 e em Wall Street.
“Apesar da queda do Ibovespa, algumas das principais blue chips mostraram
resiliência, como as ações
dos bancos. Já os papéis da
Petrobras tiveram o segundo dia de queda consecutivo, acompanhando a queda
do petróleo, que teve a primeira queda semanal desde
meados de dezembro”, citou.
Destaques
As ações da Cielo lideraram os ganhos, após a
companhia comunicar que
sua subsidiária nos Estados Unidos assinou um
contrato para vender a
Merchant E-Solutions para a Sam I, por um valor
total de até US$ 290 milhões.
O dólar manteve sua
trajetória de desvalorização ante o real. “A moeda
brasileira se beneficia do

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2022 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
AGO 001/2022
O Presidente da COOPERATIVA POPULAR DE TRABALHO E RECICLAGEM
AMIGOS RECICLADORES LTDA - CNPJ: 07.760.470/0001-00, convoca os
18 (dezoito) associados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que
se realizará no dia 03/03/2022, na sede da Cooperativa na Rua Júlio Ribeiro,
S/Nº. QD 32, LT 7, Parque Paulista, Duque de Caxias, RJ., CEP: 25.261-310,
em 1ª Convocação as 09:00h com a presença de 2/3 dos associados, em 2ª
Convocação às 10:00h com a presença de metade mais um do número de
associados ou em 3ª Convocação as 11:00h, com a presença mínima de 10
(dez) associados. A AGO deliberará sobre os seguintes assuntos: (A) Prestação
de Contas dos Exercícios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; (B)
Ratificação dos atos do Conselho Fiscal; (C) Eleição do Conselho Fiscal para
Exercer Mandato de 2022/2023; (D) Eleição da Diretoria para Exercer Mandato
de 2022/2026 e Ratificação dos atos da Diretoria, tendo em vista a expiração
do mandato anterior; (E) Alteração de Atividades e dos CNAE´s constantes
no CNPJ; (F) Alteração de Endereço da Sede; (G) Abertura de Filial e; (H)
Realização de Admissão e Desligamento de Cooperados; (I) Transcrição do
Estatuto na ata desta AGO - Duque de Caxias, 18 de fevereiro de 2022.
Jorge Neves de Souza - Presidente.

contínuo fluxo de capital externo, atraído pela
expectativa de oportunidades com novas altas da
Selic, além do direcionamento para a bolsa brasileira, onde os investidores
estrangeiros mantêm uma
sequência de mais de 40
pregões consecutivos de
saldo comprador”, explica
Nishimura.
Os juros futuros (também chamados de juros
longos, são estimativas do
mercado sobre a evolução
da taxa básica de juros no
Brasil) recuaram na ponta longa, acompanhando
o câmbio e o desempenho
dos Treasuries nos EUA,
onde os rendimentos dos títulos se reduziram em meio
à busca por segurança. A
Treasury de 10 anos negociou a 1,93%, próximo do
fechamento da semana passada, após chegar a 2,06%
na última quarta-feira.
Criptomoedas
A semana para as criptomoedas, principalmen-

te Bitcoin, também foi de
queda. Segundo Leonardo
Jaguaribe, MBA em Ações
& Stock Picking pela IBMEC e fundador da Cripto
Holder, o Bitcoin caiu cerca
de 4,45% nessa semana, se
aproximando de uma região
de forte suporte: 38.000
dólares. “Com o aumento
repentino das tensões no
Leste Europeu, esse suporte pode ser rompido e
buscar regiões de 35 até 33
mil dólares. O Canal semanal do Bitcoin está na casa
dos 45 mil até 38 mil pontos. No diário, um excelente
ponto de controle para altas
é o valor de 47 mil dólares,
sendo uma forte resistência,
região onde houve o maior
volume por preço no último período”, destacou.
Oportunidades
Jaguaribe explica que para
investidores de longo prazo
começam a abrir oportunidades de compras, já que
o Índice do Medo (Crypto
Fear & Greed Index) está
em 30, mensurando medo

no mercado, com menor
alavancagem e operações
mais cautelosas. “Quanto
menor o índice, maior o
medo, e para os holders (investidores de longo prazo),
surgem oportunidades de
comprar mais por menos”.
“Nessa semana, também vimos que após a divulgação da ata do Fomc
(Federal Open Market
Committee, que significa
Comitê Federal de Mercado Aberto), com a política de aumento dos juros
se aproximando, tivemos
uma volatilidade alta, com
uma alta temporária dos
dois indicadores: Bitcoin e
S&P500”, diz.
Ele esclarece que essa
alta foi apagada pela renovação das tensões geopolíticas entre Ucrânia e Rússia. Após a “confirmação”
dos russos de que estariam
se retirando das fronteiras,
houve um certo suspiro de
alívio, que foi meramente
uma cortina de fumaça do
Kremlin. “O que realmente
foi constatado é que hoje já
são quase 200 mil homens

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Cancelamento do Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral
Extraordinária de Acionistas: Ficam informados os senhores acionistas
que a Assembleia a ser realizada, conforme convocação publicadas nas
edições do jornal Monitor Mercantil nos dias 11, 14 e 15 de fevereiro de
2022 e nas edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias
15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, está cancelada pelo não atendimento da
nova redação do parágrafo primeiro, inciso segundo, do artigo 124 da Lei
6.404/76 conforme redação dada pela Lei 14.195/21. Rio de Janeiro, 17
de fevereiro de 2022. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de
Relações com Investidores.

próximos da Ucrânia, além
de ataques cibernéticos e
estímulo de movimentos
separatistas pró-Rússia nas
principais regiões como
Kiev e Donbass. Sons de Sirenes de alerta na cidade de
Donetsk, também na Ucrânia deram o tom da sextafeira, frio, temeroso, e para
os mercados, vermelho”,
frisou.
Jaguaribe compara que
desde o início de janeiro, vemos uma correlação
praticamente perfeita entre
o Bitcoin e o principal Índice Americano, S&P 500.
E essa semana não foi diferente. “A precificação da
maior taxa de inflação nos
últimos 39 anos nos EUA a
um valor de 7,5% reforçou
a tese de que o Bitcoin pode sim ser considerado uma
reserva de valor”, acredita o
consultor.
Ele cita que o Dólar já
perdeu próximo de 97% do
valor em relação ao Bitcoin
e a tendência é continuar
perdendo, de acordo com
o Índice Dólar Global, o
DXY.

Cancelamento do Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de
Debenturistas – 1ª emissão: Ficam informados os senhores debenturistas da Escritura de 1ª Emissão desta Companhia que a Assembleia a ser
realizada, conforme convocação publicada nas edições do jornal Monitor
Mercantil nos dias 11, 14 e 15 de fevereiro de 2022 e nas edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de
2022, está cancelada pelo não atendimento da nova redação do parágrafo
primeiro, inciso segundo, do artigo 124 da Lei 6.404/76 conforme redação
dada pela Lei 14.195/21. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022. Nanci
Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

PREPONA SISTEMAS DE TESTAGEM E AVALIAÇÃO S.A.

CNPJ/MF nº 04.007.427/0001-72 - NIRE nº 3330026654-2
Relatório da Diretoria
Apresentamos aos Srs. acionistas o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12/2021 e 2020. Rio de Janeiro, 09/02/2022. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em reais)
Demonstrações dos Resultados em 31/12/2021 e 2020 (Em reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em reais)
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020
2021
2020
Ativo
7.960.705 6.910.145
Reapresentado Fluxo de caixa das atividades operacionais
Circulante
4.165.614 3.426.233 Receita operacional líquida
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
2.138.811 (178.100)
12 8.432.705
4.188.156
Caixa e Equivalentes de Caixa
4 3.870.938 3.252.577 Custo dos serviços prestados
13 (2.471.462)
(1.970.169) Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:
Contas a Receber
5
266.409
5.910
Depreciação e amortização
538.340
437.498
5.961.243
2.217.987
Impostos a Recuperar
7.859 163.888 Lucro bruto
Plano de opções de ações
54.509
Outros ativos
6
20.408
3.858 Despesas operacionais
2.731.660
259.398
14 (2.727.465)
(2.379.174)
Não Circulante
3.795.091 3.483.912 Despesas administrativas
(54.580)
(11.537) Variações nos ativos e passivos operacionais:
Outros ativos
6
73.923
30.518 Despesas tributárias
(260.499)
(5.860)
Imobilizado
7
172.286 199.023 Depreciações e amortizações
(58.747)
(66.164) Contas a receber
Intangível
8 3.548.882 3.254.371 Outras despesas (receitas) operacionais
156.029 (107.355)
(48.909)
(11.145) Impostos a recuperar
Passivo
7.960.705 6.910.145
(16.550)
348
(2.889.701)
(2.468.020) Outros ativos
Circulante
1.125.279 280.485 Lucro/ Prejuízo operacional antes do
Outros valores a receber
(43.405)
33.416
Fornecedores
45.688
35.830 resultado financeiro
3.071.542
(250.033) Fornecedores
9.858
(444)
Obrigações com Pessoal
9
372.620 121.443 Resultado financeiro
Obrigações com pessoal
251.177 (275.742)
Impostos e Contribuições a Recolher
10
362.238 123.212
Impostos e contribuições a recolher
239.026 (198.305)
Receitas financeiras
161.357
89.474
Dividendos a pagar
344.733
Despesas financeiras
(10.320)
(17.541) Recursos líquidos gerados (aplicados)
Patrimônio Líquido
6.835.426 6.629.660
nas atividades operacionais
3.067.296 (294.544)
Capital Social
11a 6.578.549 6.539.753 Lucro/ Prejuízo antes do imposto de
3.222.579
(178.099) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Reservas de Capital
150.227
95.719 renda e contribuição social
Compra de bens intangíveis
(774.105) (856.776)
15 (1.083.768)
Reserva de Lucros
106.650
- Imposto de renda e contribuição social
(32.010)
(1.030)
Prejuízos Acumulados
(5.812) Lucro líquido (prejuízo) do exercício
2.138.811
(178.100) Compra de bens imobilizados
Recursos líquidos aplicados nas atividades
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 2020 (Em reais)
de investimento
(806.115) (857.806)
Reserva de Lucros
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Capital
Capital a Reserva de
Retenção Lucro/Prejuízos
Distribuição de dividendos
(1.681.617) (1.388.192)
social Integralizar
Capital
Legal de lucros
Acumulados
Total Integralização de Capital
38.797
Saldos em 01/01/2020
6.539.753
95.719
172.288 1.388.192
- 8.195.952 Recursos líquidos aplicados nas atividades
Dividendos
- (1.388.192)
- (1.388.192) de financiamento
(1.642.820) (1.388.192)
Prejuízo do exercício
(178.100) (178.100)
Absorção do prejuízo do exercício com reserva legal
(172.288)
172.288
- Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 618.361 (2.540.542)
Disponibilidades de caixa no início do exercício
3.252.577 5.793.119
Saldos em 31/12/2020
6.539.753
95.719
(5.812) 6.629.660
Disponibilidades de caixa no final do exercício
3.870.938 3.252.577
Aumento de capital
48.495
(9.699)
38.796
Opções de ações outorgadas
54.508
54.508 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 618.361 (2.540.542)
Lucro do exercício
2.138.811 2.138.811
Flávio José Chermont Vieira - Diretor Financeiro e Administrativo.
Reserva legal
106.650
(106.650)
Marco Tyler-Williams - Diretor Superintendente.
Dividendos
(2.026.349) (2.026.349)
Rafael Atalla Moreira CRC RJ 115.927/O-4 - Contador
Saldos em 31/12/2021
6.588.248
(9.699)
150.227
106.650
- 6.835.426
Aos Diretores e Acionistas da Prepona Sistemas de Testagem e Avaliação S.A.
Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Prepona
Sistema de Testagem e Avaliação S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Prepona Sistema de Testagem e Avaliação S.A., em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
pequenas e médias empresas (“CPC Pronunciamento Técnico PME (R1) Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas”). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (“CPC Pronunciamentos Técnicos PME (R1) Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas, e pelos controles internos que ela determinou como

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de dis- fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intenciodemonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio- planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
nados com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimaou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer- tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre
ramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em
contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das de- relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação
monstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in- incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
dependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentade que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi- operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstravidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticis- respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consmo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos tatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2022.
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
Mário Vieira Lopes
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funContador - CRC-RJ-060.611/O-0
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de

As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

