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PARTILHA DE BENS E 
FRAUDES EMPRESARIAIS

Há diversos tipos que são  
cometidos para burlar um divórcio.  
Por Anderson Albuquerque, página 4

SETOR FINANCEIRO E A 
MOEDA DIGITAL BRASILEIRA

Implementação do Real Digital  
precisará de tempo para ganhar confiança.  
Por Reginaldo Santos, página 2

SERIA FÁCIL  
SALVAR O PLANETA

Basta cada habitante do planeta 
comprar 1 hectare de floresta. Por Luiz 
Antonio Barreto de Castro, página 2

Carnaval: 
shoppings 
terão horários 
modificados

Mesmo com os desfiles das es-
colas de samba adiados em São 
Paulo e no Rio e o cancelamento 
das celebrações de Carnaval em 
outras cidades do país, os dias an-
tes destinados ao feriado devem 
mudar os horários do comércio 
no país. A Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping (Alshop) 
divulga os horários de funciona-
mento alterados. 

No sábado (26/2) as lojas fun-
cionarão das 10h às 22h, no do-
mingo (27/2) o horário será das 
14h às 20h, com a praça de ali-
mentação podendo operar até às 
23h. O horário de funcionamento 
durante a segunda-feira (28/2) se-
rá o habitual das 10h às 22h. Já na 
terça-feira (1/3) o horário será re-
duzido das 14h às 20h e na quarta-
-feira de cinzas (2/3) será das 12h 
às 22h, podendo iniciar as opera-
ções a partir das 10h, conforme 
opção do empreendimento.

Desigualdade 
é o vírus mais 
letal do mundo

Uma pesquisa realizada no Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernan-
des Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fio-
cruz), mostrou que fatores ligados à desigualdade so-
cial influenciaram a contaminação dos trabalhadores da 
unidade pelo SARS-CoV-2 entre junho e julho de 2020.

O vírus infectou mais os trabalhadores não bran-
cos, os de menor escolaridade e renda e os que não 
trabalham diretamente na assistência em saúde, como 
recepcionistas, guardas e agentes de limpeza. A pes-
quisa analisou testes sorológicos realizados em 1.154 
trabalhadores, e os resultados foram publicados na 
revista científica Lancet Regional Health – Americas.

Em entrevista à Agência Fiocruz de Notícias, a pri-
meira autora do artigo, a aluna de doutorado e fisiote-
rapeuta do IFF/Fiocruz, Roberta Fernandes Correia, 
destacou que a “desigualdade é o vírus mais letal do 
mundo”. A pesquisa mostrou que 23,1% dos trabalha-
dores que se identificam como brancos tiveram resul-
tado positivo no inquérito sorológico, enquanto entre 
os não brancos o percentual foi de 37,1%.

Os profissionais que atuam na assistência tiveram 
um percentual de positividade de 25%, enquanto pa-
ra os cargos administrativos essa proporção chega a 
40,4%. A maior taxa de contaminação foi dos profis-
sionais da limpeza, com 47,5%.

Superávit dos 
estados quase 
dobra e chega  
a R$ 124 bi

O crescimento da economia e 
a baixa expansão dos gastos pú-
blicos fizeram todas as 27 uni-
dades da Federação fechar 2021 
com as contas no azul. No ano 
passado, os estados e o Distri-
to Federal registraram superávit 
primário de R$ 124,1 bilhões, 
segundo o Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária dos 
estados e do DF, divulgado nes-
ta segunda-feira pelo Tesouro 
Nacional.

O montante representa cres-
cimento de 91% em relação ao 
resultado positivo de R$ 64,8 
bilhões registrado em 2020. O 
superávit primário representa a 
economia de recursos para pagar 
os juros da dívida pública.

Em termos absolutos, os 
maiores superávits primários 
estaduais foram obtidos em 
São Paulo (R$ 41,9 bilhões) 
e Rio de Janeiro (R$ 14,8 bi-
lhões). Na comparação com a 
receita corrente líquida (RCL), 
no entanto, os melhores de-
sempenhos foram registrados 
em Mato Grosso, com superá-
vit de 23% em relação à RCL, e 
São Paulo (21%).

Segundo o Tesouro Nacional, 
dois fatores contribuíram para 
o crescimento do superávit pri-
mário das unidades da Federa-
ção em 2021. O primeiro foi a 
recuperação da economia, que 
contribuiu para o aumento da 
arrecadação, principalmente de 
Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), 
tributo administrado pelos esta-
dos e pelo DF e que incide sobre 
o consumo.

Putin quer forças 
russas garantindo paz 
nas novas “repúblicas”

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou nesta 
segunda-feira que as forças armadas do país garan-
tam a paz na “República Popular de Luhansk” (RPL) 
e na “República Popular de Donetsk” (RPD) depois 
de reconhecer como independentes e soberanos es-
ses dois territórios separatistas da da Ucrânia.

Segundo a Agência Xinhua, em uma  cerimônia 
realizada no Kremlin, Putin também firmou com os 
chefes das “repúblicas”, o Tratado de Amizade, Co-
operação e Assistência Mútua entre Rússia a RPL e a 
RPD, respectivamente. “Considero necessário tomar 
una decisão  pendente desde que haja muito tempo: 
reconhecer de imediato a independência e la sobera-
nía da RPD e da RPL”, disse Putin em mensagem de 
televisão dirigida à nação.

“Rússia tem feito todo o possível por preservar 
a integridade territorial de Ucrânia, a través de lutar 
pela implementação dos Acordos de Minsk de 2015, 
porém todos os esforços haviam sido em vão”, res-
saltou. Segundo o presidente russo, quase  todos los 
días havia ataques de artilharia ucraniana nos assen-
tamentos em Donbass “e náo parecem ter fim”. A 
crise de segurança europeia ocorreu devido a  expan-
são a Este da Organização do Tratado do Atlántico 
Norte (Otan), o que conduziu à perda de confiança 
mútua con Rússia, enfatizou Putin.

Argentina não 
reformará 
previdência 
pedida pelo FMI

O governo argentino descarta 
promover uma reforma previden-
ciária como parte do acordo de 
dívida com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), disse na se-
gunda-feira o ministro da Econo-
mia argentino, Martin Guzmán.

“Não haverá reforma previ-
denciária. Nosso governo sempre 
cuidará e trabalhará para melhorar 
o salário de nossos aposentados”, 
disse por meio de sua conta na re-
de social Twitter. “Será mantida a 
fórmula de mobilidade sancionada 
em 2020, mantendo os direitos que 
reforçamos com aquela lei” relati-
vamente ao regime de reforma.

A autoridade argentina indicou 
que será realizado um estudo dos 
regimes especiais vigentes refe-
rentes aos magistrados e funcio-
nários do Judiciário, bem como ao 
Ministério Público da Nação. Em 
28 de janeiro, o governo argentino 
e o FMI chegaram a um acordo de 
princípio para liquidar uma dívida 
de cerca de US$ 44,5 bilhões, após 
o qual o Executivo descartou polí-
ticas de ajuste.

Fattorelli: nosso dinheiro está 
reservado para o rentismo!
É preciso fazer uma auditoria da Dívida Pública Federal

“Assistimos a um ver-
dadeiro saque das 
riquezas nacionais 

para alimentar o Sistema da Dí-
vida, enquanto todos os investi-
mentos necessários ao nosso de-
senvolvimento socioeconômico 
são deixados de lado, sob o fala-
cioso argumento de que não ha-
veria recursos. Recursos não fal-
tam em nosso país! Além de cerca 
de R$ 5 trilhões em caixa houve 
Superávit Primário em 2021, no 
valor de R$ 64 bilhões. Mas todo 
esse dinheiro está reservado para 
o rentismo!” As afirmações são 
da economista e coordenadora 
nacional da Auditoria Cidadã da 
Dívida, Maria Lucia Fattorelli.

Fattorelli, que afirma que é 
preciso fazer auditoria da Dívida 
Pública Federal, explica em artigo, 
publicado recentemente no site 
Auditoria Cidadã da Dívida, que 
em 2021, o governo federal gastou 
R$ 1,96 trilhão com juros e amor-
tizações da dívida pública, o que 
representa alta de 42% em relação 
ao valor gasto em 2020, que por 
sua vez já tinha sido 33% superior 
a 2019. Nos últimos dois anos, os 
gastos financeiros com a dívida 
federal quase dobraram. Apesar 
dos pagamentos, em 2021 a dívida 

aumentou R$ 708 bilhões, tendo 
crescido de R$ 6,935 trilhões para 
R$ 7,643 trilhões.

- Enquanto o mundo todo está 
praticando taxas de juros próxi-
mas de zero ou até negativas há 
anos, o custo médio da dívida di-
vulgado pelo Tesouro Nacional 
em 2021 foi de 8,91% ao ano, 
custo bem mais elevado que a 
média da taxa básica de juros Se-
lic, uma vez que a maior parte 
da dívida está indexada a outras 
taxas de juros bem superiores -, 
explica.

Ainda, segundo Fattorelli, os 
juros consumiram bem mais que 
o valor de R$ 256 bilhões infor-
mado pelo governo no SIAFI a 
título de juros da dívida. A eco-
nomista afirma que este valor está 
subestimado, o que se evidencia 
pela simples estimativa calculada 
pela multiplicação do estoque da 
dívida federal no final de 2020 (de 
R$ 6,935 trilhões) pela taxa média 
divulgada pelo Tesouro Nacional 
(8,91% a.a.), que resulta no valor 
estimado de no mínimo R$ 618 
bilhões.

Outra razão para a alta é que 
o volume total de operações de 
crédito realizadas pelo governo 
em 2021 (resultantes da emissão 

de títulos públicos) alcançou o 
patamar exagerado de R$ 2,031 
trilhões.

Fattorelli frisa que esse dinheiro 
foi destinado: “R$ 1,670 trilhões 
se destinaram aos gastos com ju-
ros e mecanismos financeiros da 
própria dívida; R$ 307 bilhões 
ficaram parados no caixa do go-
verno federal, aumentando o cha-
mado “colchão de liquidez” que 
serve para dar garantias aos ren-
tistas e deixar os bancos tranqui-
los de que o dinheiro para o pa-
gamento dos próximos juros já se 
encontra armazenado em caixa; e 
apenas R$ 54 bilhões decorrentes 
da emissão de títulos da dívida fo-
ram destinados para áreas sociais.”

Outro fator é que, enquanto 
países desenvolvidos tomam em-
préstimos para investir na eco-
nomia para gerar resultado em 
termos de desenvolvimento so-
cioeconômico, geração de empre-
go e renda, no Brasil novos títulos 
têm sido emitidos para pagar ju-
ros e amortizações de dívidas an-
teriores, além de alimentar outros 
mecanismos do Sistema da Dívi-
da, que transfere renda e riqueza 
dos mais pobres para os muito ri-
cos, acirrando a injustiça social e o 
atraso tecnológico.
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Por Reginaldo 
Santos

O setor financeiro 
tem experimen-
tado de perto o 

universo da tecnologia. No 
Brasil, enquanto a população 
acostumava-se com nova a 
ferramenta de pagamentos 
instantâneos (Pix), o Banco 
Central do Brasil (BC) ino-
vava mais uma vez com o 
Open Banking – e sua evo-
lução, o Open Finance. Em-
bora esta última esteja em 
um momento de aceitação e 
aprendizagem por parte dos 
correntistas, os números re-
lacionados ao Pix demons-
tram que os brasileiros estão 
propensos a inovações tec-
nológicas. Segundo dados do 
BC, em dezembro de 2021, 
já eram mais de 380 milhões 
de chaves cadastradas na fer-
ramenta. Subsequente a estas 
soluções tecnológicas, o pró-
ximo lançamento do setor 
será, provavelmente, a moe-
da digital do Banco Central.

Nos últimos dois anos, 
os investimentos em mo-
edas digitais têm batido 
recordes. De acordo com 

a pesquisa realizada pela 
Hashdex, em parceria com 
a FGV EESP, 50% dos in-
vestidores de criptomoedas 
iniciaram os investimentos 
entre 2020 e 2021, motivo 
pelo qual o setor financeiro 
tem demonstrado cada vez 
mais interesse neste modelo 
de negócios.

Para que se entenda, a 
moeda digital, também co-
nhecida como E-money, é 
qualquer moeda, dinheiro ou 
ativo semelhante a dinheiro, 
que seja gerenciado, armaze-
nado ou trocado em sistemas 
de computador digital e cria-
da com o intuito de ser utili-
zada para compra de produ-
tos ou serviços pela Internet. 
Desta forma, as criptomoe-
das podem ser consideradas 
moedas digitais. No entanto, 
nem todas as moedas digitais 
são criptomoedas.

As moedas digitais dos 
Bancos Centrais, também 
conhecidas como CDBCs 
(Central Bank Digital Cur-
rency), são moedas que 
sofrem regulação desses 
bancos, enquanto as crip-
tomoedas são utilizadas em 
ambiente sem regulação de 
nenhum órgão oficial, sen-
do esse um princípio para a 
sua existência.

Mas, afinal, o que é a no-
va moeda digital do Brasil? 
Denominada Real Digital, 
a nova moeda está em fase 
de testes pelo Banco Cen-
tral do Brasil. Com a garan-
tia do BC, há menos risco 
em utilização dessa moeda 
como meio de pagamento, 
se comparada às criptomo-
edas, uma vez que o BC 
utilizaria uma versão pri-
vada do blockchain, o que 
possibilitaria a rastreabili-
dade das transações. Neste 
sentido, entendemos que a 
segurança necessária para 
as transações estaria garan-
tida, tendo em vista que o 
blockchain já se mostrou 
eficiente nesse aspecto.

Em maio de 2021 o BC 
divulgou as diretrizes do 

Real Digital, com a intenção 
de disponibilizá-la para uma 
parte dos brasileiros em 
2023. Em um contexto ge-
ral, o Real Digital será idên-
tico ao real que existe hoje, 
no entanto, ele não existirá 
fisicamente. Não será possí-
vel, por exemplo, utilizar o 
caixa eletrônico para trans-
formá-lo em papel-moeda. 
O Real Digital ficará guar-
dado em bancos ou cartei-
ras digitais e só poderá ser 
utilizado em transações ele-
trônicas via internet.

Em um exemplo prático, 
um vendedor poderá ter o 
QR code da sua carteira di-
gital, e o comprador apon-
tará seu smartphone, que 
contará com um aplicativo 
que realizará a leitura desse 
QR code, debitando o di-
nheiro da carteira digital do 
comprador e creditando na 
carteira digital do vendedor.

A estrutura de funciona-
mento do Real Digital

Os bancos centrais têm 
demonstrado preferência 
por modelos de CBDCs 
com arquitetura em dois ní-

veis. Nesse desenho, o BC é 
o emissor da moeda digital 
e pode ser também o admi-
nistrador do sistema de li-
quidação das transferências. 
Entretanto, são as institui-
ções financeiras autorizadas 
que abrem contas para o 
público.

Na China, o projeto do 
iuan digital, oficialmente 
chamado Pagamento Ele-
trônico por Moeda Digital, 
está sendo desenvolvido em 
conjunto pelo BC Chinês, 
bancos comerciais e gigan-
tes da tecnologia.

Essa divisão de funções 
permite que seja aproveitada 
a capilaridade e as estruturas 
que as instituições financei-
ras já possuem para atender 
o público, reduzindo o peso 
administrativo que recai so-
bre o próprio BC.

Como toda novidade que 
envolve o bolso do brasi-
leiro, a implementação do 
Real Digital precisará de 
tempo para que ganhe a 
confiança do consumidor. 
Ainda estamos vivenciando 
a crise econômica causa-
da pela pandemia e apenas 
após a recuperação econô-

mica é que novidades como 
essa ganharão força.

Diferentemente do Pix, 
que é mais um meio de pa-
gamento eletrônico, o Re-
al Digital certamente vai 
contar com a desconfiança, 
principalmente, do grande 
público, que não está total-
mente engajado no univer-
so do mercado financeiro.

O aspecto da rastreabili-
dade poderá assustar inicial-
mente, dado que 100% das 
informações de operações 
em Real Digital vão estar à 
disposição da Autoridade 
Monetária. Isso certamente 
será uma barreira a ser ven-
cida e só com o tempo o 
mercado irá se adaptar e de-
positar a sua confiança nessa 
nova realidade. Entretanto, as 
empresas, assim como os ci-
dadãos, terão no Real Digital 
mais um elemento de movi-
mentação bancária à disposi-
ção. A implementação certa-
mente virá acompanhada de 
facilidades para operaciona-
lização com observância da 
experiência do cliente.

Reginaldo Santos é diretor executivo 

da Provider IT.

Por Luiz Antonio 
Barreto de Castro

O tema mudanças 
climáticas está 
na agenda de to-

do o planeta embora alguns 
questionem suas causas. De 
qualquer forma, é indiscu-
tível que eventos extremos 
têm aumentado em todo o 
mundo, sejam ou não deri-
vados de mudanças climá-
ticas.

No Brasil há 11 anos ti-
vemos um evento que cau-
sou a morte de quase 1.000 
pessoas. Refiro-me às chu-
vas em excesso na Região 
Serrana do Estado do Rio 
de Janeiro, principalmente 
nas cidades de Petrópolis, 
Teresópolis e Friburgo.

O efeito das chuvas pro-
vocou a queda de encostas 
de morros onde lamenta-
velmente se situavam re-

sidências e famílias que 
perderam suas vidas. Na 
ocasião publiquei em O Glo-
bo um artigo em que afirmei 
que as mortes poderiam 
ser evitadas se um sistema 
de alarme fosse utilizado, o 
que não aconteceu.

Onze anos depois, no-
vamente somos vítimas de 
um desbarrancamento de 
encostas agora especifi-
camente em Petrópolis. É 
verdade que uma precipi-
tação de 600 milímetros de 
chuva em seis horas é um 
fenômeno inusitado. As si-
renes funcionaram, mas te-
remos certamente cerca de 
300 mortes que poderiam 
ter sido evitadas. Durante 
11 anos foram identificadas 
todas as regiões em Petró-
polis em que não se deve-
ria permitir a edificação de 
moradias. Entretanto nada 
foi feito em 11 anos para 

impedir que estas moradias 
fossem construídas.

Quando era criança, no 
morro de Santa Teresa, vi 
pessoalmente a queda de 
um edifício em uma encos-
ta. Isto não acontece mais 
em Santa Teresa porque foi 
realizado um extenso traba-
lho de contensão de encos-
tas, o que não ocorreu em 
Petrópolis. Estamos andan-
do para trás. Como evitar 
estes eventos extremos já 
que os dirigentes do País 
não têm responsabilidade 
social, apostando que eles 
sejam decorrentes de mu-
danças climáticas?

O Brasil prometeu no 
Protocolo de Paris reflores-
tar 12 milhões de hectares. 
O Brasil tem pouco mais de 
200 milhões de habitantes. 
Uma promessa modesta, ou 
seja, cada brasileiro prome-
te reflorestar cerca de 0,06 

hectare. Se considerarmos 
que o planeta tem 7 bilhões 
de habitantes e terá rapida-
mente 10 bilhões, seria fácil 
salvar o planeta se a socie-
dade comprasse florestas.

O desafio das mudanças 
climáticas impõe à socie-
dade mundial promessas 
muito mais audaciosas. Se 
cada habitante do planeta 
se comprometesse a com-
prar 1 hectare, poderíamos 
reflorestar 7 bilhões de hec-
tares, e o Brasil poderia se 
comprometer a reflorestar 
não os modestos 12 mi-
lhões de hectares, mas mais 
de 200 milhões de hectares.

Isto seria fácil se não fos-

sem os falsos profetas cor-
ruptos com os quais convi-
vemos há décadas. Devem 
se lembrar que no Paraná 
venderam florestas. Uma 
espécie de Boi Gordo flo-
restal. Quem comprou per-
deu tudo. Da mesma forma 
que se vê agora nos que 
estão sendo ressarcidos do 
que investiram no Boi Gor-
do. Estão sendo vítimas de 
uma lógica perversa. Quem 
investiu pouco recebeu de 
volta 50% do que investiu. 
Quem investiu muito está 
recebendo 8%. Não se leva 
em consideração se o inves-
tidor e mais ou menos abas-
tado. O Brasil é hoje líder 
na pecuária mundial. É pos-
sível que este sucesso se de-
va a mais de 30 mil credores 
que foram vítimas desta fal-
catrua, como os que foram 
vítimas da falcatrua florestal 
no Paraná.

Então, se quisermos sal-
var o planeta? Diminuir a 
emissão de CO2? Resolver 
os problemas das mudanças 
climáticas? Não é necessário 
lançar mão de créditos de 
carbono como se preconiza 
com pouca aderência mun-
dial. Países ricos que destru-
íram suas floretas compram 
créditos de carbono de pa-
íses pobres que ainda não 
destruíram suas florestas. 
Basta cada habitante do pla-
neta comprar 1 hectare de 
floresta. Serão 10 bilhões de 
hectares rapidamente, antes 
do final do século. Quem 
tem coragem de fazer isso 
depois das falcatruas desses 
falsos profetas?

Luiz Antonio Barreto de Castro 

é agrônomo, membro da Academia 

Brasileira de Ciências e ex-secretário 

de Ciência e Tecnologia do MCT.
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Seria fácil salvar o planeta

Setor financeiro se prepara para a nova moeda digital brasileira
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Receita de diamantes 
dispara no pós pandemia

A indústria global de diamantes obteve um crescimento 
expressivo no ano passado, mostra estudo da con-

sultoria Bain & Company em conjunto com a Antwerp 
World Diamond Centre’s (AWDC), após um declínio 
observado em 2020 em razão da pandemia. A receita 
no segmento de mineração aumentou 62%; no corte e 
polimento a alta foi de 55%; e as vendas no varejo de joias 
com diamantes avançou 29%. Os segmentos subiram 
acima dos níveis pré pandemia. em +13, +16% e +11%, 
respectivamente. 

O Ano Novo Chinês e o Dia dos Namorados repre-
sentam duas das datas que proporcionam maiores receitas 
anuais do setor. Os varejistas on-line viram um cresci-
mento nas vendas, especialmente na Ásia. Combinados, 
produtores e varejistas geraram um total de US$ 7 bilhões 
a mais de lucro em 2021 em comparação com 2020.

No Brasil, a fila para comprar determinados modelos 
de Porsche chega a dois anos. Com o incêndio no navio 
carregado de automóveis da marca, em Portugal, quem 
sabe a demora ainda vai aumentar.

Não há crise no luxo – muito pelo contrário.

Metaverso legal

O Viseu Advogados anunciou a inauguração do seu 
escritório virtual no metaverso, nesta terça-feira. A estreia 
do escritório ocorre na plataforma de realidade virtual da 
Microsoft, a AltversoVR. Em seu espaço virtual, o escritório 
receberá seus clientes e parceiros, realizará reuniões privativas 
e eventos coletivos com a experiência 3D.

Solidariedade

As empresas se mobilizam para ajudar no recolhi-
mento de doações para os desabrigados de Petrópolis. A 
Megamatte recebe doações de mantimentos, cobertores, 
roupas e produtos de higiene em 6 lojas (Centro, Ipane-
ma, Via Parque, O2, Shopping Nova América e Duque de 
Caxias.

Todas as 28 lojas do Assaí Atacadista no Rio também 
estão recebendo doações de alimentos não-perecíveis e 
roupas, que serão entregues às famílias atingidas por meio 
da Ação da Cidadania.

Liberais

Pelos critérios do PPI, fórmula de reajuste dos com-
bustíveis adotada pela Petrobras, os preços estão defasados, 
mesmo diante da recente queda da cotação do dólar. O gás 
de cozinha não sofre reajuste desde outubro. É a forma de o 
Governo impedir que a inflação suba ainda mais.

Rápidas

O Clube Internacional de Seguros de Transportes (Cist) 
realizará nesta quinta-feira sua primeira oficina do ano, em 
formato híbrido. O primeiro painel será sobre “Soluções 
de inteligência para gestão dos riscos de roubo de carga”; o 
segundo,  “Crise pandêmica: desafios da saúde e impactos 
econômicos no mundo da logística”. O evento será em São 
Paulo e a transmissão, pelo YouTube (youtube.com/chan-
nel/UCurl1xvK7QNB2GPrPL2UMjw) *** A Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM), campus Campinas, realizará 
a palestra “Nova lógica de negócios: mais impacto, mais 
ESG, mais Capitalismo consciente”, nesta quinta, das 18h30 
às 19h30, pela plataforma Microsoft Teams *** Prislla Dj as-
sume a curadoria da programação da alta estação de um dos 
mais sofisticados hotéis do Rio de Janeiro, o LSH by OWN 
LifeStyle Hotel, localizado na Barra da Tijuca. A DJ levará 
seu som para uma programação que acontecerá até 17 de 
março, aberta ao público.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPROPE COOPERATIVA DOS 

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
O Presidente da COOPROPE COOPERATIVA DOS PROPAGANDISTAS 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ 44.913.835/0001-08, Inscrição 
Estadual nº 1016037-03, com sede na Avenida Capitão Oswaldo Freire 338, 
Cajá, Carpina/PE, CEP 55813-550,, convida seus vinte (21) associados, 
para a SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022 
a ser realizada em sua sede no dia 03 de março de 2022 com primeira 
chamada as 18:00h, segunda chamada as 19:00h e terceira e última 
chamada as 20:00h onde a seguinte pauta será deliberada e votada:  
(1) Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, eleição e posse de 
cargos vacantes. Carpina/PE, 22 de fevereiro de 2022.

Mário Terêncio Albuquerque Cavalcante
CPF 976.139.324-00- Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA 29.138.328/0001-50

O AUTO POSTO DO TRABALHO S.A. - CNPJ: 03.139.910/0007-33 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Proteção Animal de Duque de Caxias – SMMAPA a Licença de Instala-
ção de nº 037/2021, emitida em 21 de Dezembro de 2021. Esta licença 
é válida até 21 de Dezembro de 2022. Autoriza a empresa para a Ati-
vidade de inclusão do sistema de GNC, localizado na Rodovia San-
tos Dumont, n° 8111, Bairro Parque Estrela, 2° Distrito do Município 
de Duque de Caxias/RJ, referente ao processo n° 019/000.175/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA CULTURA INGLESA 

 Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da SOCIEDADE BRA-
SILEIRA DE CULTURA INGLESA S.A., associados ou não ao Sindicato, a comparecerem à 
Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 11 de março de 2022, às 17h30 
em primeira convocação e às 18h em segunda e última convocação, por meio virtual, 
via aplicativo ‘Zoom’, sendo certo que o convite será encaminhado aos professores, para 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1-aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do estabelecimen-
to, com vistas à abertura do processo de negociação coletiva para data-base de 2022; 
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de natureza eco-
nômica autorizando o desconto em folha; 
3- autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar acordo 
coletivo, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais para preservação da data-
-base através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Coletivo, podendo no 
mesmo celebrar acordo; 
4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento ao 
bom desenvolvimento do processo negocial; 
5- outros assuntos ligados à negociação coletiva de data-base.
IMPORTANTE: para terem acesso virtual à assembleia, os professores/as do segmento 
deverão informar que pretendem participar, até 13 horas do dia 11 de março de 2022, 
pelo site www.sinpro-rio.org.br, informando todos os dados solicitados.  Após a confir-
mação dos dados, os/as professores/as receberão, por e-mail, um link pessoal e intrans-
ferível para participação na assembleia.
      Esta convocação é feita na forma do Estatuto da entidade notadamente quanto 
ao quorum de deliberação e  dentro dos termos da Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e 
do Estatuto do Sinpro-Rio.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022
Elson Paiva - Presidente

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO ao Espólio de 
ANTÔNIO NADIM ZIDAN, na pessoa de sua representante legal 
CHIARA ZIEMNIAK ZIDAN, RONALDO ZIDAN, ROSEMARY 
ZIDAN DA FONSECA, ROSANGELA ZIDAN, JOSÉ TEIXEIRA 
DA FONSECA, VANDA MENDES LOUREIRO ZIDAN, MARIO 
ZIDAN, LOURDES ABDALLA ZIDAN, MARIA LUIZA ZIDAN, 
MIGUEL NADIM ZIDAN, por si e como Inventariante do Espólio 
de LEILA NADIM ZIDAN, MARIA JUDITH FERREIRA ZIDAN, 
ARNALDO NADIM ZIDAN, NADIM IBRAHIM ZIDAN FILHO, 
ELISABETH ELIAS ZIDAN, EDILSON ELIAS ZIDAN, MARIA 
HELENA LIBÂNIO ZIDAN, EMIR ELIAS ZIDAN, DENISE 
GONÇALVES ZIDAN, EDMAR ELIAS ZIDAN, ELIANE ZIDAN 
BURACO e EMERSON ELIAS ZIDAN, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação de Alienação Judicial (Processo 
nº 0260438-10.2017.8.19.0001) requerida por RONALDO ZIDAN, 
ROSEMARY ZIDAN DA FONSECA, ROSANGELA ZIDAN, JOSÉ 
TEIXEIRA DA FONSECA e VANDA MENDES LOUREIRO ZIDAN 
em face de MARIO ZIDAN, LOURDES ABDALLA ZIDAN, MARIA 
LUIZA ZIDAN, MIGUEL NADIM ZIDAN, MARIA JUDITH FERREIRA 
ZIDAN, ARNALDO NADIM ZIDAN, NADIM IBRAHIM ZIDAN 
FILHO, ELISABETH ELIAS ZIDAN, EDILSON ELIAS ZIDAN, 
MARIA HELENA LIBÂNIO ZIDAN, EMIR ELIAS ZIDAN, DENISE 
GONÇALVES ZIDAN, EDMAR ELIAS ZIDAN, ELIANE ZIDAN 
BURACO, EMERSON ELIAS ZIDAN e Espólio de ANTÔNIO 
NADIM ZIDAN, na forma abaixo: O DR. PAULO ROBERTO 
CAMPOS FRAGOSO, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber 
por este edital aos interessados, que nos dias 09.03.2022 e 
16.03.2022, às 12:30 horas, através do site de leilões online: 
www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO 
LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido, o Apartamento 
402, do edifício situado na Rua Toropasso, nº 05, Irajá, Rio de 
Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 250.899,30 (duzentos e cinquenta mil, 
oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos).- O edital na 
íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site 
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros 
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Mais de 15,3 milhões 
nunca foram a dentistas
Quase a metade da população não fez consulta em 12 meses

Entre os brasileiros 
que não possuem 
um plano de saú-

de, mais de 15,3 milhões 
afirmaram nunca ter ido 
ao dentista, quantidade que 
representa 8,4% dos 183 
milhões sem acesso à odon-
tologia suplementar. Os 
dados foram apurados pe-
lo Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (Iess), a 
partir de dados da Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) 
2019 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Entre aqueles que con-
tam com o benefício, a 

taxa cai para aproxima-
damente 900 mil pessoas, 
cerca de 3,4% do total de 
beneficiários de planos de 
assistência odontológica 
naquele ano.

Outro número de desta-
que é a frequência de con-
sultas com dentistas: 73,7% 
dos beneficiários responde-
ram que passaram por uma 
avaliação com um especia-
lista nos últimos 12 meses.

Entre os não benefici-
ários, a proporção foi de 
45,9%. A proporção de pes-
soas que consultaram um 
dentista nos 12 meses an-
teriores à data da entrevis-

ta não chegou à metade da 
população brasileira (49%).

Em relação à frequência 
da escovação, 74,5% dos 
beneficiários afirmaram es-
covar os dentes três vezes 
ao dia ou mais. Entre os 
não beneficiários, a propor-
ção foi um pouco menor: 
60,2%. Já a troca da escova 
de dentes por uma nova em 
menos de três meses, teve 
resultados semelhantes en-
tre os dois grupos: 55,6% 
e 49,7%, respectivamente, 
beneficiários e não benefi-
ciários de planos com assis-
tência odontológica.

José Cechin, superinten-

dente-executivo do Iess, 
afirma que “a saúde bucal 
é inseparável do sistema de 
saúde. Por isso, deve fazer 
parte das iniciativas e po-
líticas de coordenação do 
cuidado, de promoção do 
bem-estar da população, 
sobretudo em abordagens 
preventivas. Essas são me-
didas importantes devido 
ao cenário no qual muitas 
pessoas adiaram consultas 
por conta da pandemia de 
Covid-19. Um bom exame 
bucal pode relevar muito 
mais do que o simples esta-
do dos dentes e gengivas”, 
opina.

Receita ainda não anunciou regras para declaração do IR

A partir de março, o 
contribuinte terá de 
cumprir a obriga-

ção anual de prestar contas 
ao Leão. O prazo da entre-
ga anual da Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física 2022 (ano-base 2021) 
ainda não foi anunciado pe-
la Receita Federal. Caso seja 
mantido o padrão dos últi-
mos anos, o documento de-
verá ser enviado entre 2 de 
março e 30 de abril. Nor-
malmente, o prazo começa 
em 1º de março, mas neste 
ano a data cairá no feriado 
de carnaval.

A Receita Federal tam-
bém não anunciou as regras 
para a declaração deste ano. 
No entanto, sem perspecti-
va de correção da tabela do 
Imposto de Renda, a en-
trega será obrigatória para 
quem recebeu acima de R$ 
28.559,70 em rendimen-
tos tributáveis em 2021 (o 
equivalente a salário acima 
de R$ 1.903,98, incluído o 

décimo terceiro).
Também deverá entregar 

a declaração quem tenha re-
cebido rendimentos isentos 
acima de R$ 40 mil em 2021, 
quem tenha obtido ganho 
de capital na venda de bens 
ou realizou operações de 
qualquer tipo na bolsa de 
valores, quem tenha patri-
mônio acima de R$ 300 mil 
até 31 de dezembro do ano 
passado e quem optou pela 
isenção de imposto de ven-
da de um imóvel residencial 
para a compra de um outro 
imóvel em até 180 dias.

Adiantamento

Mesmo que as regras ain-
da não estejam definidas, o 
contribuinte pode adiantar 
o trabalho e juntar docu-
mentos para acelerar o pre-
enchimento e a entrega da 
declaração. Primeiramente, 
o cidadão deve reunir todos 
os documentos que decla-
rem os rendimentos tribu-

táveis, independentemente 
de ter ou não havido reten-
ção na fonte pagadora ao 
longo de 2021.

Entre os documentos de 
renda, estão os comprovan-
tes de salários, de prestações 
de serviços, de aposentado-
rias e de previdência priva-
da. Os empregadores são 
obrigados a entregar os do-
cumentos aos trabalhadores 
até o fim deste mês, mas o 
contribuinte pode juntar os 
contracheques acumulados 
no ano passado e somar os 
rendimentos. Cabe também 
incluir os rendimentos re-
cebidos de pessoas físicas, 
como aluguéis, pensões e 
outros.

Para declarar dependen-
tes e garantir deduções, é 
preciso reunir informa-
ções sobre os rendimen-
tos tributáveis dos de-
mais membros da família. 
Mesmo que os números 
não alcancem o limite de 
dedução estabelecido pe-

la Receita, que ainda será 
divulgado, o contribuinte 
deve juntar todos os valo-
res recebidos.

Para organizar os docu-
mentos que gerem outras 
deduções, como despe-
sas médicas e educação, o 
contribuinte deve juntar 
os recibos, notas fiscais e 
comprovantes de gastos 
nessas duas áreas. Fornecer 
ou utilizar recibos médicos 
“frios” (falsos) é conside-
rado crime contra a ordem 
tributária, sujeitando o in-
frator à multa de 150% e 
pena de reclusão de dois a 
cinco anos.

As informações bancá-
rias e as aplicações financei-
ras com saldo a partir de R$ 
140 devem ser informadas 
na declaração. Nesse caso, 
o cliente pode ir ao site ou 
ao aplicativo das institui-
ções financeiras com que 
mantém relação e baixar os 
comprovantes de saldos, ca-
so eles estejam disponíveis. 
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Partilha de bens: fraudes, 
ocultações e simulações 
empresariais
Por Anderson Albuquerque

Um tema bastante controverso quando um casal opta 
por se separar é a partilha de bens. Durante o pro-

cesso de dissolução de união estável ou de divórcio do ca-
samento civil, os homens que possuem um patrimônio de 
alto valor, geralmente empresas, podem utilizar estratégias 
para que estes bens não entrem na partilha.

No início do casamento “tudo são flores”, então são pou-
cos os cônjuges que se preocupam com questões patrimoniais 
nessa fase. No entanto, quando o afeto dá lugar à crise, ao 
rancor, é frequente o uso da fraude para prejudicar a parceira.

Geralmente, quando o homem percebe que a mulher vai 
pedir o divórcio, começa a praticar fraudes, para desviar 
bens que pertencem ao patrimônio comum do casal, e as-
sim não ter que dividir na partilha.

É importante, deste modo, que a mulher conheça os 
vários tipos de fraude possíveis de colocar em risco seu 
patrimônio. Uma das mais comuns é quando um terceiro – 
pessoa física ou jurídica, o chamado “laranja” – passa a ser 
proprietário de bens que eram do casal.

Outra bastante frequente é a fraude que ocorre através 
da omissão e manipulação de transações no livro diário da 
empresa, o famoso “caixa dois”, a fim de ocultar o lucro e 
simular um prejuízo, para diminuir o valor a ser recebido 
pela cônjuge sócia.

Fraudes contábeis usuais são: apropriação de títulos de 
crédito, de valores disponíveis em caixa, bancos e de es-
toques. Há também a simulação de despesas fictícias e do 
crescimento de custos, do aumento da folha de pagamento 
dos empregados através de funcionários fantasmas e ainda 
a gestão fraudulenta – fraudes gerenciais cometidas pelo 
administrador societário.

Assim, um procedimento bastante utilizado é o esvazia-
mento do patrimônio societário, ou seja, o cônjuge se apro-
pria indevidamente de valores da empresa. Há também o 
aluguel de CNPJ, um desvio de patrimônio feito através da 
contratação secreta de uma terceira empresa.

O cônjuge pode, ainda, constituir a chamada “empresa 
espelho”, que desempenhará uma função do mesmo ramo 
da empresa original e para onde serão transferidas as ativi-
dades negociais, com o objetivo de diminuir o patrimônio 
que deve ser partilhado.

A alteração do tipo social da empresa é uma das fraudes 
mais recorrentes nas empresas familiares e de capital fe-
chado. Quando a partilha de bens começa a ser discutida, 
é comum que o cônjuge transforme a empresa em uma 
sociedade anônima, a fim de impedir uma partilha de bens 
justa.

Outra ação de fraude societária é a constituição de uma 
offshore company, empresa estabelecida fora do Brasil, em 
países que tem tributo zero ou bem baixo e pouca fiscali-
zação – os chamados “paraísos fiscais”, que tanto ouvimos 
falar nas notícias sobre corrupção.

Há também a fraude societária por alienação de quotas 
e ações antes do divórcio. Já que a transação da venda de 
quotas ou ações é realizada em dinheiro, torna-se possível 
ocultar os valores e fraudar a partilha de bens.

A alienação de quotas e ações pode ocorrer, ainda, du-
rante o processo do divórcio, mesmo que este seja litigioso, 
uma vez que se trata de um direito pessoal. Segundo a lei 
brasileira, quotas e ações são bens móveis, e o consenso 
marital só precisa existir com relação aos bens imóveis.

A ocultação de transações patrimoniais também é fre-
quente, como quando o cônjuge compra um carro, por 
exemplo, coloca no nome de um terceiro e a esposa só des-
cobre na hora da partilha.

Além disso, pode haver a chamada fraude em ativos imo-
bilizados – quando o cônjuge possui várias empresas ou 
negócios, ele pode adquirir imóveis e colocá-los em nome 
de terceiros sem que a esposa, que também é sócia, tenha 
conhecimento.

Uma das fraudes mais relevantes é a fraude na sucessão 
empresarial, que ocorre quando são realizadas transferên-
cias secretas a alguns herdeiros, com o objetivo de prejudi-
car os direitos hereditários dos restantes.

Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 1.846 do Có-
digo Civil, “pertence aos herdeiros necessários, de pleno 
direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legíti-
ma”, que obedece à ordem de vocação hereditária, presente 
no artigo 1.829.

Pode-se perceber que há diversos tipos de fraudes que 
são cometidas com o propósito de burlar a partilha de 
bens. É imprescindível que a mulher tenha conhecimento 
de todas mesmo que não pense em pedir o divórcio, pois, 
após terem sido praticadas, torna-se um desafio comprová-
-las e reaver o que lhe é de direito.

Anderson Albuquerque é sócio do Albuquerque & Alvarenga Advogados.

SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
CARGAS E LOGÍSTICA DO RIO DE JANEIRO. ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA: Pelo presente 
Edital de Convocação, o SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSPOR-
TE RODOVIÁRIO DE CARGAS E LOGÍSTICA DO RIO DE JANEIRO - 
SINDICARGA, inscrito no CNPJ: 33.822.057/0001-25, com abrangência 
intermunicipal, com base territorial nos municípios de Armação dos Búzios, 
Araruama, Arraial do Cabo, Belford Roxo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, 
Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, 
Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petró-
polis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de 
Meriti, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Tan-
guá e Teresópolis, através do seu Presidente Silvio Ferreira de Carvalho 
Junior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 329.362.907-59, 
CONVOCA a todos os empresários do setor de transporte e logística e 
todos os empresários do setor de armazéns gerais, trapiches, terminais de 
carga e retroportuários , desde que possuam empresas ativas na base ter-
ritorial Municípios de Armação dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Bel-
ford Roxo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Guapimirim, 
Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, 
Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio 
de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Sa-
quarema, Seropédica, Silva Jardim, Tanguá e Teresópolis, para a ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08 de março 
de 2022, em primeira chamada às 12h00 horas, com quórum legal, ou em 
segunda chamada às 12h30 horas, com qualquer número de empresários 
presentes, na sede do Sindicato localizada na Rua: Jequiriçá, 167, Penha, 
Rio de Janeiro - RJ, com a seguinte ORDEM DO DIA: a) Aprovação da 
Alteração Estatutária; b) Inclusão da Categoria Econômica dos Trapiches, 
dos Armazéns Gerais, Terminais de Carga e Retroportuários; c) Outros as-
suntos de interesse da categoria. Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022.  
Silvio Ferreira de Carvalho Junior - Presidente.

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

EXTRAORDINÁRIA DE 2022 COPROSUMO COOPERATIVA 
DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, 

REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Diretor Presidente da COPROSUMO – COOPERATIVA DE 
CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, 
REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, CNPJ 24.189.101/0001-10, NIRE 33.40005473-3, Inscrição 
Estadual nº 87.099.873, com sede Rua Doutor Alfredo Backer 115/406, 
Bairro Mutondo, São Gonçalo, RJ, CEP 24452-001, convida a presença 
de todo o quadro societário composto de (22) vinte e dois cooperantes 
para comparecer em sua sede no dia 29/03/2022 com primeira chamada 
as 17:00h, segunda chamada as 18:00h e terceira e última chamada as 
20:00h, 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 2020; (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 2021, 
com a seguinte pauta: (1) Alteração estatutária; (2) Entrada e saída 
de associados; (3) Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes. 

São Gonçalo/RJ, 22 de fevereiro de 2022. 
Alexandro de Mattos Gomes – CPF 048.011.427-70 – Diretor Presidente.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 15/02/22: Data, Local e Horário: Ao 15/02/22, às 11:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 
e 701, Botafogo, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Pre-
sidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presen-
ça: Reunião Extraordinária convocada por meio de correio eletrônico no 
dia 28/01/22, endereçada aos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Sociedade. Todos 
os membros do Conselho de Administração estavam presentes ou repre-
sentados, exceto pelo Sr. Manuel Tomás García Blanco, cuja ausência foi 
devidamente justificada. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes pro-
postas da Diretoria: (1) submissão à aprovação da Assembleia Geral de 
proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio. Deliberações: 
Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do Conselho de 
Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem ressalvas: (1) 
submeter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para pagamento de 
juros sobre o capital próprio no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 
de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia 
em fevereiro/22 e a ser pago em ou antes de 31/03/22. Encerramento: 
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais haven-
do a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano 
Massocato Escobar – Secretária. Zhao Quanmin, José Carlos de Vicente 
Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José 
Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres Nuñez e Mariano 
Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da 
ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia. RJ, 15/02/22. Carolina Assano Massocato Escobar - Secre-
tária.  Jucerja nº 4773674 em 16/02/22.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO LIMITADA – SICOOB COOMPERJ

CNPJ: 04.694.278/0001-67   NIRE: 33.4.0004023-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECO-
NOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
LIMITADA – SICOOB COOMPERJ, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, convoca os seus associados, que nesta data são em nú-
mero de 5516 (cinco mil, quinhentos e dezesseis), em condições de votar, 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de forma 
mista, presencial em sua sede social na Rua Rodrigo Silva, nº 26, 9° andar 
e virtualmente, para a qual todos os associados receberão, por e-mail ou 
SMS as informações necessárias para que possam participar dos debates e 
votações, no dia 21/03/2022, obedecendo aos seguintes horários e quorum 
para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que 
determina o estatuto social: 1- em primeira convocação, às 9:30, com a pre-
sença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 2 - em segunda 
convocação, às 10:30, com a presença da metade e mais um do número 
total de associados; 3 - em terceira e última convocação, às 11:30, com a 
presença de no mínimo dez associados. A Assembleia Geral Ordinária 
deliberará sobre os seguintes assuntos: 1º) Prestação de contas do exer-
cício de 2021 dos órgãos de administração, compreendendo o relatório da 
gestão, o balanço do exercício social, parecer do Conselho Fiscal e da Au-
ditoria Cooperativa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Co-
operativa – CNAC e o demonstrativo dos resultados do exercício de 2021; 
2º) Destinação do resultado do exercício; 3º) Eleição dos componentes do 
Conselho Fiscal; 4º) Fixação do valor global dos honorários e das gratifi-
cações dos membros da Diretoria Executiva e da cédula de presença dos 
Órgãos Colegiados; 5º) Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022.
Virgílio Panagiotis Stavridis 

Presidente do Conselho de Administração

PIB de Petrópolis pode recuar 
R$ 665 milhões após tragédia

Turismo nacional 
cresceu 12% em 2021

Vendas de imóveis 
novos aumentaram 
12,8% em 2021

O Produto Interno 
Bruto (PIB) de 
Petrópolis deve 

sofrer perda de R$ 665 mi-
lhões após a forte chuva do 
dia 15. O cálculo considera 
o impacto direto e foi calcu-
lado pela Federação das In-
dústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan) após a 
realização de pesquisa junto 
a 286 empresas, de 16 a 18 
de fevereiro. Entre os entre-
vistados, 65% dizem que as 
empresas foram diretamen-
te afetadas e 85% delas ain-
da não tiveram o funciona-

mento restabelecido.
Para os que já conseguem 

vislumbrar uma normaliza-
ção, a expectativa é de que 
o retorno total das ativida-
des leve, em média, 13 dias. 
Porém, um em cada três en-
trevistados não sabe dizer 
no momento quando esse 
retorno será possível.

A pesquisa aponta ainda 
que 11% dos entrevistados 
que tiveram as empresas 
impactadas relatam desa-
parecimento ou morte de 
funcionários. “Vi empresá-
rios aos prantos diante da 

tragédia. Precisamos dar a 
mão para essas pessoas, pa-
ra superar esse momento 
muito difícil. Fiquei muito 
chocado com o que vi em 
Petrópolis”, lamenta o pre-
sidente da Firjan, Eduardo 
Eugenio Gouvêa Vieira.

A Firjan também avaliou, 
através da pesquisa, as ativi-
dades das empresas. A linha 
de produção foi afetada em 
35% delas. O impacto sobre 
a área administrativa e de 
vendas foi relatado, respec-
tivamente, por 30% e 35% 
dos entrevistados.

O governo dos EUA, por 
meio da Usaid (Agência dos 
EUA para o Desenvolvimen-
to Internacional), anunciou, 
nesta segunda-feira, a doação 
de R$ 520 mil em assistência 
imediata para ajudar famílias 
atingidas pelas fortes chuvas 
que atingiram a cidade. Os 
recursos serão usados para 
distribuir kits de higiene pes-
soal e limpeza e segurança 
alimentar às famílias desabri-
gadas e serão administrados 
pela Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos 
Assistenciais (ADRA).

O turismo no Brasil 
cresceu 12% em 
2021 na compa-

ração com o ano anterior, 
mostra levantamento do 
Conselho de Turismo da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Feco-
mercio/SP). O percentual 
representa um faturamen-
to de R$ 152,4 bilhões. O 
volume, no entanto, ainda 
está abaixo do verificado 
em 2019, quando a soma 
alcançou R$ 201,2 bilhões, 
24,2% a mais, já descontada 
a inflação do período.

O transporte aéreo foi a 
atividade com maior cres-
cimento, com alta de 28% 
e um faturamento anual de 
R$ 37,7 bilhões. Em segui-
da, está o grupo de aloja-
mento e alimentação, com 
um acréscimo de 13,1% no 
faturamento, somando R$ 

45,2 bilhões. Essas foram as 
atividades com mais retra-
ção em 2020, o que explica, 
em parte, as altas mais ex-
pressivas. Para a Fecomer-
cioSP, entretanto, observa-
-se “recuperação sólida” 
com o avanço da vacinação.

Os demais segmentos que 
tiveram aumento em 2021 
foram: transporte aquaviário 
(8,8%), transporte terrestre 
(7,2%), locação de veículos, 
agências e operadoras (2,5%) 
e atividades culturais, recrea-
tivas e esportivas (1,6%).

Em dezembro, o turismo 
nacional se manteve em alta, 
com 22,6% a mais de fatura-
mento na comparação com 
o mesmo mês de 2020, um 
montante de R$ 16,7 bilhões. 
Novamente o setor aéreo foi 
destaque, com crescimento de 
60,6%. Esse grupo foi tam-
bém o que teve maior fatura-
mento, com R$ 5,2 bilhões.

O mercado imobi-
liário brasileiro 
registrou saldo 

positivo no ano passado, 
apesar de problemas como 
o aumento dos preços e da 
inflação. O número de ven-
das de novos imóveis cres-
ceu 12,8% em comparação 
com 2020. Os lançamentos 
de imóveis registraram au-
mento de 25,9% e a oferta 
final (imóveis não vendi-
dos) fechou o período com 
3,8% de crescimento.

Os dados são do estudo 
Indicadores Imobiliários 
Nacionais do 4º trimestre 
de 2021, feito pela Câma-
ra Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC) e o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai 
Nacional), em parceria com 

a Brain Inteligência Estraté-
gica. As informações foram 
divulgadas nesta segunda-
-feira em coletiva online. Os 
dados coletados e analisa-
dos incluem 176 cidades, 
sendo 22 capitais.

Para o presidente da 
CBIC, José Carlos Martins, 
“o maior problema que a 
construção civil tem hoje é 
a ausência de mão de obra, 
pois o setor está muito 
aquecido. Isso porque, em 
2020 e no primeiro semes-
tre de 2021, as vendas fo-
ram muito boas e batemos 
recordes atrás de recordes. 
Os números consolidados 
de 2021 são positivos, mas 
isso precisa ser lido com 
atenção, porque no último 
trimestre a curva estabiliza 
e começa a decrescer”.
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MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A 
(SOB A FORMA VIRTUAL)

CNPJ/ME 24.285.984/0001-62 - NIRE 33.3.0033495-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A 
(“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), no dia 09 de março de 2022, às 10:00 horas, a ser 
realizada exclusivamente sob a forma virtual, através da plataforma do Google Meet, na sala virtual a ser acessada através do  
link meet.google.com/iyd-syxz-cuq ou através do número: +55 11 4935-0570 PIN: 844 885 755#, instalando-se em primeira 
convocação com a presença de acionista que representem ⅔ (dois terços) do capital social com direito a voto, com a seguinte ordem 
do dia: 1. Deliberar sobre o plano de recompra de ações de emissão da Companhia (“Plano de Recompra”), que terá valor mínimo 
comprometido de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e máximo de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), adotando o valor de 
R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para a totalidade das ações do capital social da Companhia, cabendo a decisão 
quanto ao valor efetivo a ser recomprado à Diretoria da Companhia, dentro do prazo informado neste edital. A recompra das ações 
poderá ser a integralidade das ações indicadas para a venda pelo acionista interessado, ou apenas uma parte pro rata das ações 
indicadas para venda, no caso do montante total a ser recomprado pela Companhia ser insuficiente para a compra de todas as ações 
indicadas para venda pelos acionistas. Entretanto, cada acionista deverá indicar se deseja efetuar uma venda pro rata, ou apenas 
deseja efetuar a venda caso haja a compra da totalidade de suas ações indicadas. Os valores correspondentes à recompra serão 
pagos aos acionistas que aderirem ao Plano de Recompra em 3 (três) parcelas de igual valor, sendo a primeira parcela paga em até 
3 (três) dias úteis a contar da efetiva transferência das ações que forem objeto do Plano de Recompra, transferência de ações esta 
que deve ocorrer em no máximo até 10 (dias) dias úteis após a data da AGE que deliberar pela aprovação do Plano de Recompra. 
As 2 (duas) parcelas remanescentes serão pagas no 6º (sexto) e no 12º (décimo segundo) mês a contar do pagamento da primeira 
parcela. O valor destas 2 (duas) parcelas remanescentes deverá ser corrigido pela variação da Taxa Selic divulgada pelo Banco 
Central do Brasil. A administração da Companhia poderá decidir, caso queira e a qualquer momento, pela antecipação total ou parcial 
do pagamento das parcelas. As indicações das ações a serem vendidas, bem como se o acionista possui interesse apenas pela 
venda da totalidade das ações indicadas ou também de forma pro rata, deverá ser manifestada por meio do boletim de voto à 
distância (“Boletim”), cujo modelo será disponibilizado pela Companhia com antecedência à data de realização da AGE. A escolha 
do montante total a ser comprado pela Companhia é de exclusivo critério da Companhia, e será tomada no prazo máximo de 04 
(quatro) dias úteis após o encerramento da AGE. O prazo máximo para a indicação das ações a serem vendidas dentro deste Plano 
de Recompra por cada acionista, é de até o final do segundo dia útil após o encerramento da AGE (“Prazo”). Em caso de aprovação 
deste item da ordem do dia pelos acionistas, a assinatura da procuração que será enviada em conjunto com o Boletim dará 
permissão para a Companhia proceder com o pagamento do valor do Plano de Recompra para o acionista interessado, bem como 
a averbação da respectiva transferência das ações recompradas no Livro de Transferência de Ações da Companhia. A Companhia 
encaminhará, até o prazo máximo do dia 04 (quatro) de março de 2022, através de e-mails a serem enviados aos acionistas, os 
seguintes documentos: (i) Boletim, (ii) modelo de procuração para transferência das ações e; (iii) solicitação dos dados bancários do 
acionista interessado para pagamento pela venda das ações. Qualquer manifestação enviada por qualquer acionista posteriormente 
ao encerramento do Prazo não surtirá efeitos perante a Companhia. A Companhia deverá enviar resposta a cada acionista que aderir 
ao Plano de Recompra com relação ao número de ações a serem efetivamente recompradas em até 04 (quatro) dias úteis após o 
encerramento da AGE, condicionada à aprovação deste Plano de Recompra na AGE. A participação dos acionistas na AGE não é 
obrigatória para que ocorra sua manifestação positiva ou negativa pelo Plano de Recompra ou para a sua eventual indicação de 
ações a serem vendidas. 2. Deliberar sobre a mudança do endereço da sede social da Companhia de Avenida Marechal Floriano, 
45, sala 801, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20080-901 para Avenida Oscar Niemeyer, 2.000, bloco 1, sala 301 - parte, Santo 
Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.220-297; 3. Deliberar sobre a constituição de subsidiária integral da Companhia, cujo objeto será 
a de uma Sociedade de Crédito Direto, nos termos da resolução (lei) BACEN nº 4.656 de 26 de abril de 2018; 4. Deliberar sobre a 
inclusão de novas regras na cláusula de governança corporativa do Estatuto Social da Companhia; e 5. Outras matérias de interesse 
da Companhia. Cumpre informar que esta AGE ocorrerá apenas na forma virtual, em razão da imposição de distanciamento social 
para preservação da saúde pública no atual cenário de grave pandemia causada pelo novo Coronavírus, observando a Instrução 
Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN/DREI 81”). Desse modo, os senhores 
acionistas poderão participar da reunião à distância por meio (i) do preenchimento e envio antecipado à Companhia do Boletim;  
ou (ii) do acesso ao link informado acima, na data e hora acima mencionadas. O Boletim disponibilizado pela Companhia deverá ser 
preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções nele presentes, na hipótese de o acionista optar por exercer seu direito de 
voto por meio de tal instrumento, nos termos da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima, que constitui o Anexo V 
do artigo 9º da IN/DREI 81. O modelo de Boletim encontrar-se-á disponível no sítio da Companhia, a partir ou antes do dia 04 de 
Março, em local a ser indicado por e-mail a ser enviado aos acionistas. O acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância 
por tal meio deverá encaminhar uma via digitalizada do Boletim, devidamente preenchido, rubricado e assinado, para o e-mail  
ri@mutual.club. O Boletim digital deverá estar acompanhado da documentação pertinente que evidencie os poderes do representante 
do acionista que o subscreve para participar e votar em nome do acionista na referida AGE, tal como instrumento de indicação ou 
eleição do representante legal do acionista acompanhado de documentação que comprove de seus poderes para participar de 
assembleia geral da Companhia no caso de pessoa jurídica, bem como instrumento de mandato daqueles acionistas que desejarem 
se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo instrumento de indicação ou eleição do representante legal do 
acionista signatário da procuração no caso de pessoa jurídica). Para que o Boletim seja considerado válido e os votos nele proferidos 
sejam contabilizados como parte integrante do quórum da AGE, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e (ii) ao 
final, o acionista ou seu representante deverá assiná-lo, sendo admissível a assinatura digital com certificado emitido por entidade 
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e 
integridade de documentos em forma eletrônica. O Boletim somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, 
considerado para fins de cômputo de quórum na AGE, caso a Companhia receba a via digital com pelo menos 5 (cinco) dias de 
antecedência em relação à data de realização da AGE. Os Boletins recebidos após tal data serão desconsiderados. A Companhia 
comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento do Boletim: (i) o recebimento do Boletim, bem como se este e a documentação que 
o acompanha são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do 
Boletim, ou da documentação societária que evidencie os poderes do representante do acionista, descrevendo os procedimentos e 
prazos necessários à regularização. A Companhia solicita que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da 
AGE enviem para a Companhia, com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário previsto para o início da 
mesma, a documentação contendo da prova de identificação do acionista, bem como documentação que comprove seus poderes 
para participar da AGE (no caso de pessoa jurídica), ou instrumento de mandato daqueles acionistas que desejarem se fazer 
representar por procurador (acompanhado do respectivo instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista 
signatário da procuração, no caso de pessoa jurídica). Registre-se que o tempestivo envio de Boletim não impede o acionista de se 
fazer presente remotamente na AGE e votar as matérias da ordem dia. A Companhia esclarece que a AGE será gravada em áudio 
e vídeo, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), bem como 
manterá a gravação arquivada por, no mínimo, dois anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais manifestações, por escrito, 
encaminhadas pelos acionistas presentes à mesa da AGE, através do e-mail ri@mutual.club, até o final da realização da AGE,  
serão anexadas à ata caso expressamente solicitado. Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser dirimidas por meio 
de contato com ri@mutual.club.

Marciliano José Naves de Freitas Azevedo
Presidente do Conselho de Administração

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO ao Espólio 
de JOSÉ MARCONDES FERRAZ FILHO, na pessoa de sua 
representante legal SANDRA MATTA DO NASCIMENTO 
MARCONDES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação Sumária (Processo nº 0139993-94.2016.8.19.0001) 
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KHAIR contra 
Espólio de JOSÉ MARCONDES FERRAZ FILHO, na forma 
abaixo: A DRA. CRISTINA SERRA FEIJÓ, Juíza de Direito da 
Vara acima, FAZ SABER por este edital, aos interessados, que 
nos dias 09.03.2022 e 14.03.2022, às 12:15 horas, através do 
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro 
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e 
vendido, o Apartamento 202, do edifício situado na Praia de 
Botafogo, nº 22, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 
885.936,71 (oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e 
trinta e seis reais e setenta e um centavos).- OBS.: A referida 
avaliação será atualizada na data do Leilão.- O edital na íntegra 
está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.
portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros 
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA 

QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO 
à IVO DELFIM PINTO SANFINS, e à PRISCILA SANFINS, 
na qualidade de Herdeira de ALEXANDRE PINTO SANFINS, 
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Sumária (Processo nº 0123307-66.2012.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORTINA D’AMPEZZO contra IVO 
DELFIM PINTO SANFINS, na forma abaixo: O DR. LEONARDO 
DE CASTRO GOMES, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber 
por este edital aos interessados, que nos dias 08.03.2022 e 
15.03.2022, às 13:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público 
RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo 
Peçanha, nº 12, Grupo 810, Castelo/RJ, e simultaneamente 
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, 
será apregoado e vendido o Apartamento 1002, do edifício 
situado na Rua Silva Pinto, nº 115, Vila Isabel, Rio de Janeiro, 
RJ.- Avaliação: R$ 312.683,54 (trezentos e doze mil, seiscentos 
e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).- OBS.: A 
referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- O edital 
na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, 
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO LTDA. – SICOOB COOMPERJ

CNPJ 04.694.278/0001-67 – NIRE 33.4.0004023-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECO-
NOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
LTDA. – SICOOB COOMPERJ, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, convoca os seus associados, que nesta data são em 
número de 5516 (cinco mil, quinhentos e dezesseis), em condições de vo-
tar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de 
forma mista, presencial em sua sede social à Rua Rodrigo Silva, nº 26, 
9º andar e virtualmente, para a qual todos os associados receberão, por 
e-mail ou SMS as informações necessárias para que possam participar do 
debates e votações, no dia 21/03/2022, obedecendo aos seguintes horários 
e quórum para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim 
o que determina o estatuto social: 1- em primeira convocação, às 9:00, 
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 2- em 
segunda convocação, às 10:00, com a presença de metade mais um do 
número total de associados; 3- em terceira e última convocação, às 11:00, 
com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: reforma do Estatuto 
Social para adequá-lo ao padrão Sicoob.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022
Virgílio Panagiotis Stavridis

Presidente do Conselho de Administração

Três perguntas: uma nova categoria de fintech

Por Jorge Priori 

Atuando em diver-
sos países da Eu-
ropa e nos Esta-

dos Unidos, o N26, banco 
digital alemão sediado em 
Berlim, está preparando o 
início da sua operação no 
Brasil. Aqui, a N26, que 
inicialmente possui licen-
ça para operar como so-
ciedade de crédito direto 
(SCD), pretende iniciar a 
segunda geração de finte-
chs, focando, principalmen-
te, na saúde financeira dos 
seus clientes. Conversamos 
com Eduardo Prota, CEO 
da N26 Brasil, e que está à 
frente de mais de 70 fun-
cionários na organização da 
operação brasileira, sobre 
o posicionamento da finte-
ch, a abertura de espaço no 
cada vez mais concorrido 
mercado de bancos digitais 
e as diferenças com a ope-
ração européia.

Como a N26 pretende 
se posicionar no merca-
do financeiro brasileiro e 
qual será o seu foco?

Com o propósito de pro-
mover saúde financeira, 
a N26 vem ao Brasil para 
inaugurar a primeira finca-
re do país. Este termo de-
nomina a nova categoria de 
cuidados financeiros que 
vamos trazer. 

Hoje, 70% dos brasileiros 
gastam tudo ou mais do que 
ganham, e esse problema não 
se restringe a uma classe so-
cial apenas. As soluções que 
buscam promover educação 
financeira ainda são muito te-
óricas e pouco aplicáveis. Por 
isso, vamos juntar o que há de 
melhor do universo de bancos 
digitais e oferecer para essas 
pessoas uma plataforma de 
cuidados financeiros com con-
ta digital, cartão e ferramentas 
de organização com a experi-
ência única da N26.

Duas ferramentas já es-
tão disponíveis para teste 
dos insiders, pessoas que 
foram selecionadas pa-
ra ter o APP e cartão em 
primeira mão e participar 
da última rodada de testes. 
Trata-se dos Spaces, sub-
contas para separar e orga-
nizar o dinheiro, e cartões 
virtuais segmentados por 
categorias.

Como abrir espaço no 
cada vez mais competiti-
vo mercado brasileiro de 

bancos digitais?
Os bancos digitais que 

nasceram no Brasil em 
meados de 2014 tiveram a 
nobre missão de melhorar 
a experiência das pessoas 
com os bancos. Com os ser-
viços bancários oferecidos 
dentro de um smartphone, 
sem tarifas e com excelente 
experiência, o nível de des-
bancarização caiu pela me-
tade nos últimos dez anos 
(de 44% para 21%).

Porém, do ponto de vista 
do usuário, a relação com 
dinheiro ainda não melho-
rou. Cada brasileiro tem em 
média quase três contas di-
gitais. Hoje, quase a metade 
dos brasileiros se sentem 
ansiosos com a sua situação 
financeira: 70% gasta tudo 
ou mais do que ganha e sete 
em cada dez brasileiros es-
tão endividados.

Já na ótica de mercado, 
essa primeira geração de 
bancos digitais ainda não 
mudou a principal fonte 
de monetização, que segue 
sendo o crédito. Assim, as 
pessoas estão com mais 
acesso ao sistema financei-
ro, mais cartões de crédito, 
mais poder para transacio-
nar e mais endividamento.

Nosso propósito é me-
lhorar a saúde financeira 
das pessoas através de uma 
plataforma que una conta, 
cartão e ferramentas de pla-
nejamento em um só lugar. 
Vamos ajudar as pessoas a 
equilibrar o saber gastar, 
o saber guardar e o saber 
viver, pois ser apenas um 
banco digital não é mais su-
ficiente.

A operação brasilei-
ra será igual a operação 
europeia? Quais serão as 
principais diferenças e o 

que a N26 pretende tra-
zer da experiência euro-
péia?

Não. Pela primeira vez 
a N26 inova em um for-
mato de expansão com 
uma equipe 100% local e 
um produto que está sen-
do desenvolvido por e 
para brasileiros. Quando 
nascemos como primei-
ro banco digital europeu, 
lá em 2013, o mundo era 
outro. Jovens preferiam ir 
ao dentista do que a uma 
agência bancária. Era im-
pensável mudar o sistema 
tradicional europeu, mas 
nós o mudamos. Em 2021, 
ganhamos o título de me-
lhor banco do mundo pela 
Forbes.

Sabemos inovar, ser ver-
dadeiramente pioneiros e 
construir produtos digitais 
para melhorar a vida das 
pessoas. É com essa baga-
gem de inovação que che-
gamos ao Brasil. Mergulha-
mos no país e descobrimos 
que a dor aqui é cuidar das 
finanças. Para isso, precisa-
mos, urgentemente, de uma 
solução.

O produto do Brasil 
vai ser inspirado no pro-
duto europeu, mas com 
ferramentas específicas de 
planejamento e organiza-
ção financeira para aten-
dimento das necessidades 
locais. Além dos Spaces e 
dos cartões virtuais seg-
mentados, que já estão nas 
mãos dos insiders, tivemos 
que incluir itens que só o 
Brasil conhece, como Pix 
e boletos.

Mais detalhes sobre o 
produto serão divulgados 
ao longo do programa Insi-
der e no nosso lançamento 
previsto para este ano.

CEO da N26 Brasil

Eduardo Prota

Brasilprev registra lucro líquido de R$ 1 bi

Especialista em pre-
vidência privada, 
a Brasilprev divul-

gou o seu Balanço Anual 
de 2021, que apresenta um 
lucro líquido ajustado (que 
exclui resultados extraordi-
nários) de R$ 1,008 bilhão. 
O valor é 11% superior 
ao apresentado em 2020, 
quando a companhia regis-
trou R$912 milhões. Além 
disso, a carteira total de 
investimentos também re-
gistrou crescimento, encer-
rando o ano com R$318,2 
bilhões em ativos sob ges-
tão, o equivalente a 30% de 
market share.

“Ainda que 2021 tenha 
sido marcado pela continui-
dade da pandemia, o merca-
do se mostrou resiliente, e 
apoiados pela forte rede de 
distribuição do Banco do 
Brasil, conseguimos con-
solidar este resultado posi-
tivo”, comenta a presidente 
da Brasilprev, Ângela Assis 
(foto). “Também percebe-
mos neste período a solidi-

ficação do papel social da 
previdência, que respondeu 
com agilidade à necessida-
de das pessoas, e ampliou a 
consciência sobre educação 
financeira e a construção de 
reservas de médio e longo 
prazo”.

Segundo o diretor de 
Planejamento e Contro-
le da Brasilprev, Nelson 
Katz, durante todo o ano 
a Brasilprev buscou am-
pliar e melhorar a qualida-
de da assessoria prestada 
aos mais de 2,4 milhões de 
clientes. “Nós aceleramos 
o processo de transforma-
ção digital da companhia 
e investimos muito em 
tecnologia e inteligência 
artificial. Um dos exem-
plos é o nosso WhatsApp, 
que hoje oferece diversos 
serviços e tem uma alta ta-
xa de aprovação”.

O diretor revelou ainda 
que a forte atuação junto 
aos clientes permitiu uma 
mudança no cenário de in-
vestimentos da Brasilprev. 

“Nós seguimos lançando 
fundos e estratégias cada 
vez mais personalizadas, e 
por conta das taxas de ju-
ros mais baixas registradas 
no ano passado, também 
conseguimos reforçar a dis-
cussão sobre a importância 
da diversificação dos in-
vestimentos”, disse. “Para 
se ter uma ideia, abrimos 
2021 com 85,8% de ativos 
em renda fixa, e 14,2% em 
Multimercado. Atualmente 
os fundos multimercado re-
presentam 33,2% da cartei-
ra. Foi um grande trabalho 
dos nossos consultores, que 
renderam ótimos respostas 
dos nossos clientes”.

Em 2021, as receitas 
dos planos de previdência 
da Brasilprev atingiram a 
marca de R$45,8 bilhões, 
representando um cresci-
mento de 11,4% frente ao 
mesmo período de 2020, 
mantendo a empresa em 
primeiro lugar entre as se-
guradoras no ranking de 
arrecadação total.



6    l  Monitor MercantilTerça-feira, 22 de fevereiro de 2022Financeiro

Cancelamento do Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de 
Debenturistas – 1ª emissão: Ficam informados os senhores debenturis-
tas 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 Diá-
rio 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.

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

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.

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

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à IDALIO 
RIBAS, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Sumária (Processo nº 0343106-14.2012.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DULCE ORTIZ contra IDALIO RIBAS, 
na forma abaixo: A DRA. ROSANA SIMEN RANGEL, Juíza de 
Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, 
que nos dias 08.03.2022 e 15.03.2022, às 13:15 horas, através 
do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro 
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e 
vendido, a nua propriedade sobre o Apartamento 101, do edifício 
situado na Rua Barata Ribeiro, nº 793, Copacabana, Rio de 
Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).- 
OBS.: A referida avaliação será atualizada na data do Leilão. O 
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, 
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Relatório da Administração. A Administração da Companhia apresenta a V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A administração 
da Cia coloca-se a disposição dos acionistas para esclarecimentos ou para dirimir qualquer dúvida à respeito destas demonstrações financeiras, bem como sobre os negócios sociais e fatos administrativos do exercício findo.

Santa Catarina Restaurante Entretenimento e Participações S.A.
CNPJ nº 23.202.750/0001-41

Ativo 2021 2020
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa  4.059.631  1.796.569 
  Contas a receber  1.739.968  812.103 
  Adiantamentos diversos  179.013  1.391.847 
  Estoques  262.307  183.442 
  Despesas pagas antecipadamente  9.446  9.734 
Total do Circulante  6.250.364  4.193.695 
Não Circulante
Imobilizado
  Bens do imobilizado  7.671.786  7.348.493 
Total do Não Circulante  7.671.786  7.348.493 
Total do Ativo  13.922.150  11.542.188 

DIRETORIA:
Marcelo Jose Vianna Torres - Diretor Presidente - CPF: 773680537-72

Luciano Daniel - Diretor - CPF: 869728557-72
Contador responsável: Matheus Carvalho Brito - CRC 119368/0-2

Passivo 2021 2020
Circulante
  Empréstimos e financiamentos   –    300.000 
  Fornecedores  1.126.837  822.933 
  Obrigações sociais e trabalhistas  1.265.080  833.199 
  Obrigações fiscais  721.478  556.928 
  Obrigações com clientes  65.564  429.442 
Total do Circulante  3.178.958  2.942.502 
Não Circulante
  Obrigações fiscais  –    132.329 
Total do Não Circulante  –    132.329 
Patrimônio Líquido 
  Capital social integralizado  9.298.013  9.298.013 
  Reserva Legal  72.259  –   
  Lucros à disposição da assembleia  1.372.920  –   
  Prejuízo acumulado  –    (830.656)
Total do Patrimônio Líquido   10.743.192  8.467.357 
Total do Passivo  13.922.150  11.542.188 

Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais)

2021 2020
Receita operacional líquida  19.024.378  9.807.391 
Custo das vendas e serviços (13.615.297)  (8.447.925)
Lucro (prejuízo) bruto  5.409.081  1.359.466 
Receitas (despesas) operacionais
  Despesas comerciais  (53.969)  (129.491)
  Despesas gerais e administrativas  (2.542.227) (2.023.690)
  Outras receitas (despesas) operacionais  115.900  592.461 

 (2.480.296)  (1.560.720)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro  2.928.785  (201.254)
Resultado financeiro
  Receitas financeiras  100.623  70.129 
  Despesas financeiras  (278.363)  (306.046)

 (177.739)  (235.916)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
  renda e contribuição social  2.751.046  (437.171)
  Imposto de renda e contribuição social  (643.609)  (501.434)
Lucro (prejuízo) do exercício  2.107.437  (938.605)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais)
2021 2020

Atividades Operacionais
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 2.751.046 (437.171)
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades
  aplicadas nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social (643.609) (501.434)
Depreciação e amortização 1.147.365 1.113.527
Ajustes de exercícios anteriores 168.468 (120.791)
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a receber (927.865) (526.432)

continuação 2021 2020
Adiantamentos diversos 1.212.834 (298.370)
Estoques (78.865) (69.850)
Despesas pagas antecipadamente 288 2.514
Fornecedores 303.903 (5.959)
Obrigações sociais e trabalhistas 431.881 (399.302)
Obrigações fiscais 32.220 187.400
Obrigações com clientes (363.878) 420.442
Disponibilidades líq. geradas pelas ativid. operacionais 4.033.791 (635.427)
Atividades de Financiamento
Dividendos pagos – (1.885.131)
Empréstimos e financiamentos (300.000) 300.000
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades
  de financiamento (300.000) (1.585.131)
Atividades de Investimento
Benfeitorias em imóveis de terceiros (1.302.429) –
Aquisição de imobilizado (168.300) –
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades
  de investimento (1.470.729) –
Variação do caixa e equivalente de caixa 2.263.062 (2.220.557)
No início do exercício 1.796.569 4.017.126
No final do exercício 4.059.631 1.796.569
Variação do caixa e equivalente de caixa 2.263.062 (2.220.557)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
Capital social

 subscrito
Capital a

 integralizar
Reservas

de  lucros
Lucros (prejuízos)

 acumulados
Lucros (prejuízos) à

 disposição da assembleia Total
Saldos em 31 de dezembro 2018  10.013.000  (10.000)  67.632  –    –    10.070.632 
Ajustes de exercícios anteriores  –    –    6.489  129.774  –    136.263 
Integralização (redução) de capital  (714.987)  10.000  –    –    –    (704.987)
Lucro (prejuízo) do exercício  –    –    –    3.092.381  –    3.092.381 
Constituição de reservas  –    –    154.619  (161.108)  –    (6.489)
Dividendos pagos e/ou propostos  –    –    –    (1.175.916)  –    (1.175.916)
Saldos em 31 de dezembro 2019  9.298.013  –    228.740  1.885.131  –    11.411.884 
Ajustes de exercícios anteriores  –    –    –    (120.791)  –    (120.791)
Lucro (prejuízo) do exercício  –    –    –    (938.605)  –    (938.605)
Constituição de reservas  –    –    (228.740)  228.740  –    –   
Dividendos pagos e/ou propostos  –    –    –    (1.885.131)  –    (1.885.131)
Saldos em 31 de dezembro 2020  9.298.013  –    –    (830.656)  –    8.467.357 
Ajustes de exercícios anteriores  –    –    –    168.397  –    168.397 
Lucro (prejuízo) do exercício  –    –    –    2.107.437  –    2.107.437 
Constituição de reservas  –    –    72.259  (72.259)  –    –   
Lucros à disposição da assembleia  –    –    –    (1.372.920)  1.372.920  – 
Saldos em 31 de dezembro 2021  9.298.013  –    72.259  –    1.372.920  10.743.192

Febraban: Carteira de crédito  
deve ter pequeno recuo em janeiro

B3 negocia BDRs de 
empresas listadas em 
Amsterdã, Toronto e Londres

Desaceleração deve vir da carteira de pessoas jurídicas

O saldo total da 
carteira de 
crédito deve 

mostrar ligeiro recuo de 
0,2% em janeiro, após 
11 meses seguidos de 
expansão, um desempe-
nho marcado por forte 
componente sazonal, 
com típica retração das 
operações para as em-
presas no mês. Apesar 
do resultado, a expan-
são da carteira em 12 
meses deve permanecer 
praticamente estável em 
16,4% (ante 16,5% em 
dezembro de 2021). 

Os dados são da Pes-
quisa de Crédito da Fe-
braban (Federação Bra-
sileira de Bancos) que é 
divulgada mensalmente 
como uma prévia da No-
ta de Política Monetária e 
Operações de Crédito do 
Banco Central. As proje-
ções são feitas com base 
em dados consolidados 
dos principais bancos do 
país, que representam de 
38% a 88% do saldo to-
tal do Sistema Financeiro 
Nacional, dependendo da 
linha, além de outras va-
riáveis macroeconômicas 
que impactam o mercado 
de crédito.

“Mesmo em um cená-
rio de arrefecimento da 
atividade econômica, in-

flação elevada, taxa Selic 
alta e ainda um aumento 
dos casos de Covid-19 
no começo do ano, os 
resultados para a expan-
são anual da carteira total 
de crédito continuam em 
patamar elevado, acima 
de dois dígitos, mostran-
do que a oferta segue em 
ritmo importante neste 
início do ano”, avalia Ru-
bens Sardenberg, diretor 
de Economia, Regulação 
Prudencial e Riscos da 
Febraban.

Desaceleração

De acordo com a pes-
quisa, o recuo do mês de-
ve ser liderado pela car-
teira pessoa jurídica, que 
deve desacelerar 1,4%, 
com maior impacto da 
carteira livre (-1,7%). A 
carteira direcionada tam-
bém deverá recuar, 0,8%, 
em janeiro. Apesar das 
estimativas, a carteira 
pessoa jurídica deve se-
guir apresentando expan-
são anual de dois dígitos, 
na faixa de 10,6% (ante 
11,1% em dezembro).

A retração de janeiro é 
decorrente de fatores sa-
zonais, como a redução 
das operações ligadas ao 
fluxo de caixa, desconto 
de duplicatas e recebíveis 

e antecipação de faturas 
de cartão, em função do 
menor movimento do 
comércio no mês, arre-
fecimento que é natural 
após as festas de fim de 
ano.  

A pesquisa indicou 
que a carteira pessoa fí-
sica deve crescer 0,7% 
em janeiro, com nova 
aceleração no ritmo de 
expansão anual, para 
21,0%, o maior des-
de setembro de 2011 
(+21,2%). A alta espera-
da da carteira direciona-
da é de 1,0%, enquanto 
para a carteira livre, o 
avanço será mais mo-
desto, de 0,5%, impul-
sionada nesse caso pelas 
linhas de crédito pessoal 
e rotativas.

Concessões

Também impactada 
por fatores sazonais e 
do cenário de piora das 
condições econômicas, 
as concessões de crédi-
to devem cair 16,2% em 
janeiro. Entretanto, con-
siderando o valor  ajus-
tado por dias úteis, o re-
cuo deverá ser de 8,2%. 
Na visão acumulada, no 
entanto, o volume con-
cedido segue em terre-
no positivo, acelerando 

para uma expansão de 
22,7% em 12 meses.

As concessões com 
recursos livres devem 
recuar 14,7% ante de-
zembro, afetadas por 
questões sazonais de li-
nhas ligadas ao comér-
cio. O elevado volume 
de concessões no mês 
anterior, em função 
das  compras de Natal 
e eventos de fim de ano, 
afeta a comparação en-
tre os meses.

Para as empresas, o 
resultado do mês reflete 
as liquidações sazonais 
das modalidades relacio-
nadas ao fluxo de caixa, 
como descontos de du-
plicatas e recebíveis e 
antecipações. Já para as 
famílias, há expectativa 
de menores concessões 
no cartão de crédito à 
vista.

Segundo a pesquisa, as 
concessões com recur-
sos direcionados devem 
apresentar uma queda 
ainda mais expressiva, 
de 30,4%. O resultado 
também é impactado por 
questões sazonais, como 
o menor volume de con-
cessões do crédito rural 
e do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e So-
cial).

A B3 passa a negociar 
16 novos BDRs, ou 
Cerificados de De-

pósitos de Ações, que abrem 
caminho para o investidor 
pessoa física investir em em-
presas listadas nas bolsas de 
Londres (London Stock Ex-
change), do Canadá (Toronto 
Stock Exchange) e de Ams-
terdam (Euronext). Esses são 
os primeiros BDRs atrelados 
a esses mercados listados na 
bolsa brasileira. “Produtos 
dão ao investidor maior diver-
sificação setorial, de moeda e 
região sem a necessidade de 
enviar remessas de dinheiro 
para o exterior”, explicou a 
bolsa de valores.

O banco Bradesco é o de-
positário das ações, ou seja, 
detentor dos papeis, a lista 
conta com empresas como 
Heineken, London Stock Ex-
change Group e Thomson 
Reuters Corporation.

Hoje a B3 possui 827 BDRs 
listados, sendo as principais 
concentrações nos Estados 
Unidos, com 671 ativos, segui-
do do Reino Unido, com 28, e 
Canadá, com 21. 

Os demais BDRs estão divi-
didos entre países da América 
Latina, Europa e Ásia.

“Com os novos produtos, 
aumentam as possibilidades de 
diversificação da carteira dos 

investidores, sejam através de 
moedas, regiões ou setores”, 
explica Marcos Skistymas, su-
perintendente de Produtos de 
Equities, Juros e Moedas da 
B3.

Ativos rentáveis

Os BDRs foram os ativos 
de renda variável que mais 
cresceram, em relação ao nú-
mero de pessoas físicas, no 
último trimestre de 2021. 

Com um aumento de 994%, 
quando comparado ao mesmo 
período de 2020, eles chega-
ram à marca de 1.4 milhão de 
investidores.

Os Brazilian Depositary Re-
cipts (BDRs) estão disponíveis 
para a pessoa física na B3 des-
de outubro de 2020, quando a 
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) flexibilizou a regra 
de acesso ao produto. Emiti-
dos no Brasil por instituições 
depositárias (bancos ou cor-
retoras), eles possuem lastro 
em ativos listados fora do pa-
ís, como ações de empresas e 
ETFs. 

Essa modalidade de produto 
facilita o investimento em ati-
vos estrangeiros sem a necessi-
dade de abrir conta fora do país, 
possibilitando ao investidor di-
versificar suas aplicações com 
menos burocracia. 
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