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Participação das mulheres 
nos negócios ainda é baixo
Um estudo do Serviço 

Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae) aponta que o 
empreendedorismo feminino no 
Brasil apresentou sinais de recu-
peração no último trimestre do 
ano passado, depois de sofrer re-
tração a partir dos primeiros me-
ses da pandemia do novo corona-
vírus (covid-19).

O estudo, realizado com base 
nos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnadc), mostrou que após 
cair para um total de 8,6 milhões, 
no segundo trimestre de 2020, 
o número de mulheres à frente 
de um negócio no país fechou o 
quarto trimestre de 2021 em 10,1 
milhões, mesmo resultado regis-
trado no último trimestre de 2019, 
antes da pandemia.

Apesar dessa evolução, a par-
ticipação das mulheres empreen-
dedoras no universo de donos de 
negócio no Brasil (34%) ainda es-
tá abaixo da melhor marca histó-
rica, registrada no 4º trimestre de 
2019, quando elas representavam 
34,8% do total.

O estudo do Sebrae indica ain-
da que a participação feminina en-
tre os donos de negócios empre-
gadores também continua abaixo 

do período pré-crise. No final de 
2019, havia 1,3 milhão de donas 
de empresas que contratavam 
empregados, o que representava 
13,6% do total das donas de ne-
gócio. Já no final do ano passado, 
esse número havia recuado para 
1,1 milhão (11,4% do universo).

Os dados mostram que 50% 
das proprietárias de negócios es-
tão no setor de serviços, enquanto 
21% estão no setor de construção. 
Em relação aos homens, 35% dos 
donos de negócios se concentram 
no setor de serviços, enquanto 
21% estão no setor de construção.

Ainda segundo a pesquisa, au-
mentou a proporção de mulheres 
que são chefes de domicílio. Em 
2019, elas eram 47% e no último 
trimestre de 2021 as empreende-
doras chefes de domicílio repre-
sentaram 49% do total.

Entretanto, diminuiu a parti-
cipação das mulheres negras à 
frente dos negócios. Enquanto no 
último trimestre de 2019, antes da 
pandemia, elas eram 50,3% das 
donas de negócio, no último tri-
mestre do ano passado, elas pas-
saram a responder por 48,5%. Já 
as mulheres brancas passaram de 
48,4% das donas de negócio para 
49,9%.

Quando o assunto é desempre-

go, a taxa atinge mais mulheres 
que homens. Segundo a PnadC de 
2021, do IBGE, a taxa de desocu-
pação está em 11,1%, sendo que 
entre os homens é de 9% e dentre 
as mulheres 13,9%. 

Em segmentos voltados a ser-
viços, uma modalidade que cres-
ceu nos últimos anos e também 
tem protagonismo feminino é o 
freelancer. Uma pesquisa recente 
mostrou que mais da metade da 
população empregada no Brasil 
faz algum tipo de bico para com-
plementar a renda, enquanto um 
levantamento feito pela Closeer, 
startup que conecta profissionais 
às empresas que querem contratar 
um serviço, mostrou que 70% da 
mão de obra freelancer é formada 
por mulheres. 

Outra pesquisa do Sebrae, des-
sa vez, com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), apontou que as 
mulheres saíram na frente na im-
plementação de inovações em seus 
negócios durante a pandemia: 71% 
delas usam redes sociais, aplicati-
vos e a internet para vender seus 
produtos e serviços, frente a 63% 
dos homens, e 11% disseram ter 
inovado em seus negócios durante 
a crise, enquanto somente 7% dos 
homens declararam ter olhado pa-
ra esse quesito. Página 3

O Monitor Mercantil convidou executivas para comentarem sobre a participação de 
mulheres na liderança de empresas, como aumentar o engajamento feminino no meio 
empresarial e as perspectivas de mudança para os próximos anos. Página 5

Acordo de  
livre-comércio 
da África: nasce 
um gigante

Entrou em vigor em 1º de ja-
neiro de 2021 o Acordo Con-
tinental Africano de Livre-Co-
mércio (AfCFTA, na sigla em 
inglês) assinado por quase todos 
os países, com exceção apenas 
da Eritreia. O AfCFTA promete 
ser uma oportunidade única de 
desenvolvimento regional do con-
tinente africano, com o potencial 
de promover o crescimento das 
suas nações, as relações econômi-
cas entre si e com outros Estados 
e a redução da pobreza.

No entanto, ocorre em um mo-
mento em que a África e o mundo 
se recuperam da pandemia provo-
cada pelo coronavírus e em meio 
a um conflito na Europa com 
possíveis consequências em todos 
os outros continentes.

Mesmo com os desafios, o 
AfCFTA é uma oportunidade 
que os países africanos têm de se 
desenvolver e solucionar antigos 
entraves comerciais e diplomáti-
cos. De acordo com o presidente 
do Instituto Brasil África (Ibraf), 
João Bosco Monte, o projeto do 
AfCFTA é “ambicioso” pois pre-
tende integrar não apenas bens, 
mas também serviços. O acordo 
prevê também facilitar a circula-
ção de pessoas.

Esta pode ser a maior zona de 
livre-comércio do mundo ao se 
considerar o número de habitantes 
que participam dele: 1,3 bilhão de 
pessoas, de acordo com dados do 
Banco Mundial. Se operar como o 
planejado, a zona de livre-comércio 
poderá elevar o Produto Interno 
Bruto (PIB) em até 7%, ou US$ 450 
bilhões até 2035, segundo estimati-
vas do próprio Banco Mundial.

“Mesmo com os atrasos so-
fridos em razão da pandemia, o 
acordo entrou em vigor em uma 
velocidade relativamente rápi-
da porque precisa ser rápido. Os 
países africanos têm uma grande 
necessidade comercial e têm uma 
agenda única, que atende a inte-
resses parecidos”, afirma Bosco. 
As primeiras ideias para a criação 
surgiram em 2012. A assinatura 
ocorreu em 2018.

Um dos principais desafios para 
a adoção de uma zona de livre-co-
mércio desse tipo é a existência de 
um banco que fomente as trocas 
comerciais e que garanta liquidez, 
dinheiro para as negociações, pois 
há mais de 40 moedas nacionais 
em operação no continente. Essas 
trocas comerciais podem, portan-
to, ser realizadas e garantidas pe-
lo Afreximbank, criado em 1993 
com o objetivo de ser o “banco de 
comércio” da África.

Preço do petróleo sobe ao nível mais alto

Nesta segunda-feira, os 
preços do petróleo che-
garam aos níveis mais al-

tos desde 2008. O petróleo Brent 
subiu US$ 5,1, ou 4,3%, para fe-
char em US$ 123,21 o barril, e o 
dos EUA (WTI) avançou |US$ 
3,72, ou 3,2%, encerrando o dia 
em US$ 119,40 o barril. Durante 
a sessão, ambos os benchmarks 

atingiram o nível mais alto desde 
julho de 2008, com o Brent che-
gando a US$ 139,13 por barril e o 
WTI, a US$ 130,5. 

Os preços globais do petróleo 
aumentaram cerca de 60% desde o 
início de 2022, levantando preocu-
pações sobre o crescimento econô-
mico global e a estagflação. A Chi-
na, segunda economia do mundo, 

tem como meta um crescimento 
mais lento de 5,5% neste ano.

Os preços do petróleo podem 
subir para mais de US$ 300 por 
barril se os Estados Unidos e 
a União Europeia proibirem as 
importações de petróleo da Rús-
sia, disse nesta segunda-feira o 
vice-primeiro-ministro Alexan-
der Novak.

Conflito EUA-
OTAN-Rússia-
Ucrânia atingirá 
varejo no Brasil

O Instituto de Economia Gas-
tão Vidigal (IEGV), da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), 
já prevê desaceleração das vendas 
no varejo por causa dos efeitos 
do conflito EUA-OTAN-Rússia-
-Ucrânia. Só que, mesmo com esta 
situação, o crescimento anual do 
comércio está estimado em 1,6% 
comparado com 2021, ainda por 
conta do aumento da mobilidade 
urbana gerada pela vacinação em 
massa da população.

Como resultado do embargo do 
Ocidente aos russos, os consumi-
dores também poderão notar, em 
pouco tempo, o aumento do preço 
de itens como peças de vestuário, 
calçados e cosméticos, que neces-
sitam de insumos provenientes do 
petróleo para produção. Matérias-
-primas caras e preço alto para o 
transporte elevarão os custos de 
todas as mercadorias, mesmo as 
que não derivam desse insumo.

Também devido à crise logística 
desencadeada pela pandemia, com 
falta de contêineres e atrasos ope-
racionais nos portos, e a proibição 
pela Lituânia do transporte em 
seu território de produtos da Bie-
lorrússia, uma das maiores fontes 
mundiais de potássio, fundamen-
tal para os fertilizantes minerais, 
é crescente a preocupação relati-
va ao fornecimento do insumo à 
agricultura brasileira. O quadro 
pode agravar-se em decorrência 
das tensões entre a Rússia, outra 
grande produtora, e a Ucrânia.

Além disso, inflação alta tende a 
uma elevação da taxa de juros. Es-
ta também sofrerá aumento acima 
do esperado pelo mercado, provo-
cando ainda mais dificuldade para 
o consumidor ter acesso ao crédi-
to na compra de bens e produtos. 
A ACSP estima que a taxa de juros 
básica vá para além dos 12% neste 
ano. Página 4
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Preconceito de gênero nos processos seletivos
Por Wagner Cinelli 
de Paula Freitas

A presença femini-
na no mercado de 
trabalho vem au-

mentando progressivamen-
te, mas sua taxa de partici-
pação na força de trabalho 
global ainda está acanhada. 
Segundo a Organização 
Mundial do Trabalho, esse 
índice é de 47%, enquanto 
para os homens é de 72%, 
disparidade essa que carece 
de redução.

Um aspecto da questão, 
que é o primeiro gargalo, 
chama-se recrutamento e 
seleção. Vejamos como uma 
orquestra lidou com o pro-

blema e alterou a forma de 
contratar seus músicos.

A Orquestra Filarmôni-
ca de Nova York, fundada 
no século 19, contava com 
poucas mulheres em seus 
quadros, até que nos anos 
70 adotou a audição cega. 
Um biombo passou a ser 
colocado entre o comitê de 
seleção e o candidato ins-
trumentista para que a per-
formance musical pudesse 
ser ouvida sem que o pos-
tulante fosse visto. O resul-
tado foi sentido na década 
de 80, quando foram con-
tratadas mais mulheres do 
que homens, e atualmente 
elas correspondem aquase 
metade da orquestra.

Temos uma evidência, no 

caso da orquestra, de que os 
homens eram favorecidos. 
Ali, um biombo foi eficien-
te para se vencer essa par-
cialidade nas contratações. 
Mas nem sempre a solução 
será tão simples assim.

Há relatos de mulheres 
que, em entrevista de em-
prego ou prova oral de con-
curso, deparam-se com per-
guntas de ordem pessoal e 
que não são formuladas aos 
candidatos do sexo oposto. 
São indagações como: “É 
casada?”, “Qual é a profis-
são de seu marido?” e “Tem 
planos de ter filhos logo?”.

Caso emblemático ocor-
reu em certame para a ma-
gistratura paulista em 2012. 
Candidatos reprovados 

recorreram ao Conselho 
Nacional de Justiça alegan-
do que o exame oral teria 
se dado de forma secreta e 
com perguntas de nature-
za pessoal. Uma delas teria 
sido: “Mas a senhora está 
grávida. Não acha que já 
começaria a carreira como 
um estorvo para o Poder 
Judiciário?”

De fato, os obstáculos 
culturais são muitos. Não 
raro, mulheres, especial-
mente as mais jovens, são 
vistas como potenciais grá-
vidas, desagradando supe-
riores pelo “risco” de virem 
a gozar da licença-materni-
dade e com isso se afasta-
rem do trabalho por alguns 
meses.

Aspectos da vida pesso-
al das candidatas submeti-
das a processo seletivo não 
devem importar ao exami-
nador imparcial. A candi-
data, que já está submetida 
à pressão da disputa, é co-
locada em uma situação de 
desconforto diante da per-
gunta inconsequente, sen-
do improvável que desafie 
o examinador que, naquele 
momento, detém um po-
der que poderá influenciar 
sua vida. Nesse contexto, 
um bom slogan para uma 
campanha seria #minhavi-
dapessoalnaoimporta

O preconceito de gênero 
está entranhado nos diver-
sos aspectos da vida social, 
inclusive no acesso das mu-

lheres ao mercado de traba-
lho. Portanto, precisamos 
falar continuamente sobre 
isso para que mais pessoas 
possam compreender a gra-
vidade do problema e assim 
construirmos uma socie-
dade com menos desigual-
dades e na qual prevaleça a 
meritocracia.

Não é tarefa fácil. Mas 
vale lembrar que, em algum 
lugar do passado, o aumen-
to da participação feminina 
na Filarmônica de Nova 
York parecia ser impossível.

Wagner Cinelli de Paula Freitas é 
desembargador do TJRJ e autor de 

Sobre ela: uma história de violência e 
Metendo a colher.

As duas agropecuárias
Por Luiz Antonio 
Barreto de Castro

A agropecuária bra-
sileira é um grande 
sucesso. Só chega 

perto da agropecuária bra-
sileira a aviação comercial 
da Embraer. Há cada 20 
anos dobramos a produção 
de grãos desde a década de 
50 do século passado. De 
repente a agropecuária bra-
sileira virou a grande vilã do 
mundo. Até o peido da vaca 
incomoda. Não importam 
couro do Brasil porque pro-
duzimos soja na Amazônia, 
o que não é verdade.

É assim, e vai continuar 
a ser assim com a Bioeco-
nomia: sustentabilidade. Há 
solução? Claro que há solu-
ção, com ciência. Formamos 
recursos humanos com a 
Embrapa; aprendemos a fa-
zer agropecuária nos trópicos 
com genética; tiramos a soja 
do Rio Grande do Sul com 
a competência do Romeu 
Kiihl, e ela está agora no Vale 
do Gurgueia, no Piauí; a maçã 
não vem mais da Argentina, 

está no Vale do São Francisco.
Isso começou na década 

de 70 no século passado em 
Santa Catarina. Trabalhei 
nesse projeto na Imester de 
um amigo. Dez geneticis-
tas fizeram a agropecuária 
brasileira. Meu professor de 
Agricultura Américo Gros-
smann dizia na década de 
60: com a genética vamos 
produzir em todos os bio-
mas brasileiros sem mexer 
na Amazônia. E agora? O 
que nos reserva o futuro?

Temos duas agropecuá-
rias: o agribusiness, que ex-
porta, e a agropecuária do 
pequeno produtor, que tem 
que alimentar a população 
pobre para que ela pare de 
catar comida que sobra nos 
supermercados, nas feiras 
livres e nas Ceasas.

A agropecuária que exporta 
que muitos chamam de agribu-
siness tem que quebrar a Bolsa 
de Chicago e consegue, mas o 
Centro-Oeste que vai alimen-
tar o mundo como preconi-
zo precisa progredir. Ainda 
não progredimos o suficiente. 
Temos que produzir usando 

menos agrotóxicos, usando 
menos fertilizantes. A carne do 
Nelore tem que ser mais tenra 
do que a do Bos taurus.

Vamos fazer isso com a 
revolução gênica que está 
longe de ser concluída. Te-
mos competência para fazer 
isso com a ciência brasileira 
que aprendemos a formar 
no passado. Como se dizia 
na Califórnia, onde eu fiz 
meu pos doc: não adianta 
tirar 10, o segundo tem que 
tirar 4. Cruel.

Essa agropecuária preo-
cupa menos. Podemos re-
solver. Temos competência. 
Temos a Embrapa. Conhe-
cemos os caminhos. O Bra-
sil é o único país que ainda 
tem terra agricultável e água 
em abundância sem mexer 
na Amazônia.

Na Amazônia, basta cada 
brasileiro que declara im-
posto de renda comprar 1 
hectare de floresta como eu 
falei a edição de 21 de feve-
reiro do Monitor Mercan-
til. Até o final do século, re-
florestaríamos 100 milhões 
de hectares e ninguém ia 

mais falar em mudança cli-
mática. Na Amazônia cabe 
também a tecnologia da 
Embrapa de associar lavou-
ra com pecuária e floresta.

Resolveríamos tudo na 
Amazônia ? Não. Falta re-
solver o garimpo ilegal o 
contrabando, as queimadas 
e os problemas indígenas. 
É possível com dinheiro de 
reflorestamento na mão do 
BNDES e dinheiro inter-
nacional que virá depois da 
COP do Egito. A Amazônia 
e um projeto de bilhões de 
dólares, como já disse o Bi-
den. Quarenta Brasílias.

E a segunda agropecuá-
ria? Essa é mais difícil. Ela 
vai ter que fazer coisas que 
não interessam ao chamado 
“agribusiness”. Tem que ser 
feita pelo chamado pequeno 
produtor (o Roberto Rodri-
gues não gostava deste ter-
mo)  que tem que ser bem fi-
nanciado e ter lucro. Não há 
negócio sem lucro, que não 
é pecado. Ele não vai produ-
zir carne de bovinos: suínos, 
frango e peixe, proteína ba-
rata. O brasileiro não come 

peixe, tilápia e olhe lá.
Outro dia, olhei o Plano 

Diretor da Embrapa. Qua-
trocentas tecnologias. Não é 
possível fazer tudo. Temos 
que escolher. Qual a lógica? 
Escolher as que melhoram a 
qualidade de vida das pessoas 
e dão lucro. Estão todas lista-
das no Plano Diretor da Em-
brapa, que não tem dinheiro. 
Do seu orçamento, 92% é 
para pagar pessoal. Tem 44 
unidades. Vai ter que descen-
tralizar suas unidades, que 
terão seus próprios CNPJs 
e suas jurídicas, competência 
para atrair recursos privados 
e dar lucro. Vai ter fechar as 
que não podem cumprir esta 
lógica com vontade politica e 
dinheiro e gestão privados.

Com inteligência, a Em-
brapa percebeu este contex-
to e cogita fazer uma ampla 
consulta ao setor privado 
para que sejam identificadas 
as tecnologias que podem 
justificar seus investimentos. 
Abre-se assim um espaço 
para que as unidades possam 
mostrar suas competências, 
como antes citado, identifi-

cando as tecnologias que po-
dem desenvolver e foram se-
lecionadas pelo setor privado.

Está, provavelmente, defi-
nida uma estratégia para que 
a Embrapa possa se tornar 
uma empresa de fato. Mas 
para atrair recursos privados 
ela precisa se submeter a uma 
lógica de aceitar a gestão pri-
vada. Se não, como dizem os 
hermanos, “será um pouco 
mais de lo mismo”.

Quem vai financiar? O se-
tor privado de forma ampla: 
multinacionais e coopera-
tivas. Tenho a lista da Forbes 
das maiores cooperativas. 
Estão todas no Sul do País 
(Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul), herança da 
Europa. Faturam bilhões. É 
preciso, repito, vontade po-
lítica, e quem sabe um dia 
ação na bolsa daqui há dez 
anos como fazem a Embraer 
e o CSIRO da Austrália, uma 
Embrapa que deu certo.

Luiz Antonio Barreto de Castro 
é agrônomo, membro da Academia 

Brasileira de Ciências e ex-secretário 
de Ciência e Tecnologia do MCT.

A coragem feminina
Por Paiva Netto

Mulher! Sinônimo 
de fortaleza, des-
temor e compai-

xão... Certamente por isso 
Jesus contou com o extraor-
dinário apoio de incontáveis 
heroínas, a exemplo de Ma-
ria, chamada Madalena, Joa-
na de Cuza, Suzana, Marta 
e Maria, irmãs de Lázaro 

– a quem o Sublime Amigo 
ressuscitou – além de tantas 
outras que o Evangelho não 
registra, mas o Espírito de 
Deus imortaliza.

No momento da crucifi-
cação, todas corajosamen-
te acompanhavam Maria 
Santíssima, enquanto os 
homens, exceto João Evan-
gelista, assustados, se es-
condiam. Depois, vieram 

a redimir-se. Aliás, na hora 
trágica no Gólgota, elas é 
que permaneceram ao lado 
do Divino Ressuscitado: 
“E diante da cruz estavam 
a Mãe de Jesus, a irmã dela 
e também Maria Madalena, 
e Maria, mulher de Clopas” 
(Evangelho, consoante os 
relatos de João, 19:25).

Assim sendo, na Volta 
Triunfal do Taumaturgo 

Celeste ao planeta Terra – 
conforme está anunciado 
no Seu Santo Evangelho e 
no Seu Apocalipse Reden-
tor, já que Ele vem dar “a 
cada um de acordo com 
as suas obras” (Boa Nova, 
segundo Mateus, 16:27 e 
Apocalipse, 22:12) – aque-
las mulheres terão a glória 
de estar à frente da equipe 
de recepção.

Elas e todos os que são 
capazes, pela força do 
Amor Fraterno, de trans-
por os perigos e não de-
sonrar o seu Mestre, pois 
assegurou Jesus: “Todo 
aquele que me testemunhar 
diante dos homens, Eu o 
testemunharei diante do 
Pai, que está nos Céus; mas 
aquele que me negar peran-
te os homens, também Eu 

o negarei diante do Pai, que 
está nos Céus” (Evangelho, 
segundo Mateus, 10:32 e 
33).

Gosto muito deste signi-
ficativo provérbio judaico 
sobre as mães: “Deus, não 
podendo estar em todos os 
lugares, fez as mães”.

José de Paiva Netto é jornalista, radi-
alista e escritor.
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Apps de bancos: 
coincidência, hackers  
ou falsa bandeira?

Na semana passada, os aplicativos e sites do Itaú, 
Banco do Brasil e Nubank tiveram, sucessivamente, 

problemas de acesso e operação. Como de costume, as 
instituições financeiras foram econômicas nas explicações, 
alegando apenas falhas técnicas que foram corrigidas.

Em um momento de conflito extremo, com o bloqueio 
da Rússia no sistema Swift, ficou no ar a pergunta se os 
bancos brasileiros teriam sido alvos de hackers. Um comu-
nicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem 
de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi/
FATF), no final da sexta-feira (4), deu gás a essa interpre-
tação.

A instituição internacional se manifestou contra a “ati-
vidade cibernética maliciosa”, ressaltando que isso pode 
representar uma ameaça à integridade do sistema financei-
ro internacional. “Tal atividade poderia impedir o acesso a 
serviços financeiros para usuários legítimos que precisam 
acessar serviços vitais”, ressalta o comunicado.

O Gafi não é propriamente isento. Representa interes-
ses do sistema financeiro internacional. Na nota, ataca os 
russos e fala dos progressos dos ucranianos no combate 
à lavagem de dinheiro. Mas a preocupação mostra que os 
ataques já estão acontecendo.

No caso brasileiro, teria ocorrido? A quem interessaria? 
O Brasil ficou fora da lista de países considerados hostis 
à Rússia, já que nosso País tem pregado neutralidade no 
conflito e criticado as sanções econômicas. Ataque hacker 
russo contra bancos brasileiros seria um tiro no pé. Pode-
ria ter sido ação de hackers ucranianos?

Não se pode descartar um ataque de falsa bandeira, co-
mum em tempos de guerra híbrida, para provocar reações 
no Brasil.

Pode ter ocorrido, ainda, tentativas de invasão vindas 
de qualquer lugar buscando ganhos financeiros. Ou o fato 
de 3 grandes bancos terem tido problemas cibernéticos 
simultaneamente pode ter sido mera coincidência. Acredi-
te quem quiser.

Método antigo

Como informado pela coluna, a Petrobras não vem 
seguindo a política de paridade de preços (PPI) que ela 
própria se impôs. Notícias dão conta que a estatal pe-
diu autorização ao governo para aumentar o preço dos 
combustíveis. O congelamento extraoficial tentar segurar 
a inflação.

Rápidas

A ex-presidente Dilma Rousseff  e a ministra das Mul-
heres, Gêneros e Diversidade da Argentina, Elizabeth Gó-
mez Alcorta, participarão do webinário sobre “Resistência 
feminina: rompendo os controles sociais”, que o Instituto 
dos Advogados Brasileiros (IAB) realizará nesta terça, 
Dia Internacional da Mulher, às 17h, no canal TVIAB no 
YouTube *** Nesta terça-feira, a CEO do Find Out Law-
yers, Patrícia Lacerda, conversa com o advogado Bruno 
Feigelson, mestre em Direito pela Uerj, sobre Direito 4.0, 
pelo Instagram @findoutlawyers a partir das 18h *** O 
rabino Nilton Bonder, fundador da Congregação Judaica 
do Brasil e do Centro Cultural Midrash, falará sobre a 
diversidade na próxima live do Diálogos da Diversidade, 
projeto da Associação dos Embaixadores de Turismo do 
RJ. A transmissão será dia 10, às 19h, via Instagram @
embaixadoresrio

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Mulheres tomam a frente em  
busca de rendas alternativas
Mão de obra feminina representa 70% dos freelancers do Brasil

A taxa de desempre-
go atinge mais mu-
lheres que homens, 

mas elas são, cada vez mais, 
relevantes como arrimo de 
família e buscam alterna-
tivas para compor renda e 
tentar manter o padrão de 
vida. Segundo a Pesquisa 
Nacional de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
de 2021, do IBGE, a taxa 
de desocupação está em 
11,1%, sendo entre os ho-
mens é de 9% e dentre as 
mulheres 13,9%.

Apesar de ganharem me-
nos que os homens, na mé-
dia, dados do Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) demonstram 
que quase metade dos lares 
brasileiros são sustentados 
por mulheres. A médica de 
23 anos, Isabela Soares, está 
entre as mulheres que vivem 
esta realidade. Mãe solteira, 
com uma filha, Mirella, hoje 

com 8 anos de idade, ela se 
formou ao final de 2021 e, 
antes de receber o diploma, 
enfrentou o desafio de pre-
cisar arcar sozinha com as 
despesas da casa. “Embora 
a UFBA seja pública e gra-
tuita, o curso era por tempo 
integral e eu precisava de 
uma renda, pois tinha ou-
tros compromissos, contas 
para pagar e minha própria 
filha para criar”, conta. 

Sua saída foi estudar e 
começar a operar na Bolsa 
de Valores através da mesa 
proprietária Axia Investing, 
que treina e contrata pro-
fissionais para atuar no day 
trade. “Com o dinheiro que 
ganhei ao longo desse tem-
po eu consegui pagar os R$ 
12 mil da minha formatura 
e manter minha casa. Mo-
ro com minha mãe, que no 
ano passado ficou desem-
pregada por causa da pan-
demia. Então, fazer day tra-

de foi algo muito bom para 
mim”, diz. Ela lembra que 
os ganhos não são fixos. 
“Às vezes eu tiro mais e às 
vezes menos. Assim, o valor 
mensal é relativo. Em média 
eu garanto uma renda entre 
R$ 2 mil e R$ 3 mil por mês, 
mas já aconteceu de eu ob-
ter resultado negativo e não 
receber nada”, ressalta.

Em segmentos voltados 
a serviços, uma modalida-
de que cresceu nos últimos 
anos e também tem prota-
gonismo feminino é o fre-
elancer. Uma pesquisa re-
cente mostrou que mais da 
metade da população em-
pregada no Brasil faz algum 
tipo de bico para comple-
mentar a renda, enquanto 
um levantamento feito pela 
Closeer, startup que conec-
ta profissionais às empresas 
que querem contratar um 
serviço, mostrou que 70% 
da mão de obra freelancer é 

formada por mulheres. 
Muitas, porém, têm os fre-

elas como única fonte de sus-
tento. Caso da assistente de 
cozinha Silvia Gama, de 48 
anos. Ela tem mantido a fa-
mília por meio do aplicativo 
da Closeer desde que perdeu 
o emprego que tinha em uma 
escola, onde trabalhou por 
nove anos. E garante que, 
dependendo do volume de 
vagas para freelas, os ganhos 
ultrapassam o que ela recebia 
no emprego formal. “A van-
tagem do aplicativo é poder 
me candidatar para vários 
tipos de vagas relacionadas à 
minha área e fazer uma renda 
maior. 

Como os serviços de cozi-
nha estão sendo bastante so-
licitados desde o retorno dos 
estabelecimentos, em alguns 
meses eu consigo ganhar 
mais com eles do que quando 
estava em um emprego fixo”, 
revela.

Flávio Dino vê desvio no ‘orçamento secreto’

“Es t a m o s 
vendo, aos 
olhos de 

todos, o maior desvio de 
dinheiro público da Histó-
ria brasileira. Este tal ‘or-
çamento secreto’ é o maior 
desvio de recursos federais 
da História brasileira. Nada 
chega perto disso”, disse o 
governador do Maranhão, 
Flávio Dino (PSB) no pro-
grama Sua Excelência, que 
foi ao ar ao vivo na TV 247 
na terça-feira (1).

“Não há escândalo narra-
do, de CPI de Anões, o que 
quiser botar, que chegue 
perto disso que está sendo 
feito com essas ditas emen-
das de relator, rachadinhas e 
seja lá mais o que for”, pros-
seguiu o governador em seu 
raciocínio no programa que 
pode ser assistido na ínte-

gra clicando no link no fim 
deste texto. Flávio Dino re-
nunciará ao mandato de go-
vernador – ele foi reeleito 
em 2018 e completa 7 anos 
e 3 meses no cargo – para 
disputar o Senado pelo PSB 
em outubro.

“Qualquer governo sério 
e decente que vier depois 
disso, tem que desmontar 
esse esquema”, prosseguiu 
Dino na conversa com os 
jornalistas Luís Costa Pinto 
e Eumano Silva. “Respeita-
das, claro, as prerrogativas”, 
pontuou. “Lutarei, inclusi-
ve, para estar no Congres-
so Nacional. Mas, não para 
compactuar com roubalhei-
ra de dinheiro público. É is-
so o que está acontecendo, 
na cara de todo mundo”, 
disse.

Segundo ele, pode ser 

visto um paralelo entre as 
omissões para com o es-
cândalo do “orçamento se-
creto” e o engavetamento 
das provas dos atos de cor-
rupção e desídia cometidos 
por Jair Bolsonaro, pelo 
ex-ministro da Saúde Edu-
ardo Pazuello e integrantes 
e ex-integrantes do gover-
no levantados pela CPI da 
Covid. “Por isso não me es-
panta que as conclusões da 
CPI da Covid estejam para-
das no Ministério Público”, 
argumentou. “Faz parte 
desse quadro de omissão. 
Está tudo dentro desse con-
texto”, disse, e prosseguiu 
esperançoso em mudanças: 
“Mas, isso aí vai passar. Fal-
tam 9 meses para a gente se 
livrar disso”.

“O Senado, que é o órgão 
de controle da Procuradoria 

Geral da República, deve 
atuar. Há vários senadores 
tentando isso, o senador 
Randolfe Rodrigues lidera 
essa batalha. É papel do Se-
nado (punir o procurador-
geral omisso)”, deu sequên-
cia. “Às vezes, não é já já. 
Pode demorar um pouqui-
nho. Mas, esse dia chegará. 
Todas as pessoas que, por 
ação ou omissão, pratica-
ram ilícitos, ou compactura-
ram com ilícitos, ou foram 
coniventes com ilícitos, vão 
responder pelo que fizeram: 
essa é a História brasileira. 
Há zonas de impunidade? 
Há, infelizmente há, graves. 
Mas, se você olhar, de um 
modo geral, de uma forma 
ou outra, facínoras acabam 
por ser responsabilizados. 
Ou pela via da Justiça, ou 
pela via da política”. 

Registro de inventário cresce 40% com óbito elevado

O número de inven-
tários feitos em 
cartórios de no-

tas de todo o país registrou 
aumento de 40% em 2021 
na comparação com 2020, 
primeiro ano da pandemia 
de Covid-19.O inventário é 
obrigatório para que a par-
tilha de bens seja efetivada 
entre os herdeiros e é reali-
zado em cartórios de notas 
desde 2007, como alternati-
va mais rápida e barata à via 
judicial. Em 2021, 219,45 
mil escrituras foram lavra-
das no país frente a 156,70 
mil feitas em 2020.

Segundo o Colégio No-
tarial do Brasil – Conselho 

Federal (CNB/CF), en-
tidade que representa os 
mais de 8 mil cartórios de 
notas, esse resultado ocor-
reu devido ao “vertigino-
so aumento” no número 
de óbitos causados pela 
pandemia no ano passa-
do, aliado à facilidade na 
realização de inventários 
de forma online, por meio 
de videoconferência com 
o tabelião pela plataforma 
oficial e-Notoriado.

Dados do CNB/CF 
mostram ainda que o núme-
ro de inventários realizados 
em 2021 foi 88,7% maior 
na comparação com a mé-
dia de atos praticados entre 

os anos de 2007 a 2020 – 
116,27 mil.

A lei determina que o 
prazo para iniciar o in-
ventário é de até 60 dias 
contados da data do faleci-
mento do formador da he-
rança, podendo este prazo 
ser alterado pelo juiz ou a 
requerimento dos envol-
vidos. Caso o inventário 
não seja aberto neste pra-
zo, incidirá multa de 10% 
a 20%, calculado sobre o 
valor do Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis 
e Doações (ITCMD), além 
da incidência de juros.

Para que o inventário 
possa ser feito em cartório, 

é necessário que todos os 
herdeiros sejam maiores e 
capazes, assim como haver 
consenso entre eles quan-
to à partilha dos bens. O 
falecido também não po-
de ter deixado testamento, 
exceto quando este docu-
mento estiver caduco ou 
revogado.

De acordo com o CNB/
CF, alguns estados já autori-
zam a realização do inven-
tário extrajudicial mesmo 
que haja testamento válido, 
desde que exista prévia au-
torização judicial. A escri-
tura de inventário também 
deve contar com a partici-
pação de um advogado.



Pensão alimentícia não 
paga durante a pandemia

Por Anderson Albuquerque

A pandemia do coronavírus aumentou substancialmen-
te o desemprego no nosso país. Segundo o IBGE, 

no trimestre encerrado em janeiro de 2021, o número de 
pessoas desempregadas atingiu um patamar recorde: 14,3 
milhões, contra 11,9 milhões há um ano.

O que já era um problema – a falta de pagamento de 
pensão alimentícia – se agravou ainda mais. Pais que cum-
priam corretamente com a sua obrigação perderam o em-
prego e passaram a não pagar mais a pensão devida.

Muitos deles acreditam que só devem pagar a pensão 
alimentícia se tiverem condições financeiras, e como sua si-
tuação econômica mudou por causa da perda do emprego, 
pararam de pagar com essa justificativa.

Por outra parte, muitas mulheres acreditam, erronea-
mente, que é preciso esperar três meses de atraso para efe-
tuar a cobrança da pensão alimentícia. No entanto, apenas 
um dia após o vencimento da primeira parcela atrasada, 
caso o devedor não efetue seu pagamento ou não justifique 
o atraso em até três dias, ele poderá ter sua prisão decreta-
da, como estabelece o sétimo parágrafo do artigo 528 do 
Novo Código de Processo Civil.

Mas ele poderá ser preso mesmo durante a pandemia? 
Devido a esse novo cenário, foi preciso realizar mudan-
ças. No dia 25 de março, o Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ) divulgou uma decisão liminar que garante a todos os 
culpados a possibilidade de cumprir o regime em prisão 
domiciliar.

O artigo 15 da Lei 14.010/2020 já estabelecia que a pri-
são por falta de pagamento de pensão alimentícia deveria 
ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar até 
30 de outubro de 2020. O artigo perdeu sua eficácia, mas 
de acordo com a decisão da 3ª Turma do STJ, a crise oca-
sionada pela Covid-19 ainda não permite que o devedor de 
alimentos seja encarcerado.

O que fazer, então, caso o ex-marido simplesmente te-
nha parado de pagar a pensão alimentícia por causa do de-
semprego ou diminuição da renda? O correto seria ele ter 
entrado com uma ação de revisão de alimentos, para pedir 
a redução da pensão.

Nos casos em que o pai não entrou com a ação revisio-
nal, é possível celebrar um acordo entre as partes através 
de um advogado, já que a mãe está ciente da nova condição 
financeira do ex-marido, e que a pensão é determinada pela 
lei de acordo com a necessidade de quem recebe e a possi-
bilidade de quem paga.

Caso não haja acordo, é possível entrar com uma medi-
da de execução de alimentos, no Fórum que concedeu a 
pensão alimentícia, para garantir que o devedor pague sua 
dívida. Na ação de execução de alimentos que pode levar à 
prisão do devedor, somente os últimos três meses podem 
ser cobrados até a data do ajuizamento.

Caso o débito seja superior a três meses, as parcelas de-
vidas que não sejam relativas a esses três meses serão co-
bradas através do rito da expropriação, ou seja, através da 
penhora dos bens do devedor. É importante lembrar que, 
diferentemente do que muitos pensam, a prisão do devedor 
não extingue os débitos alimentares.

A prisão por dívida de pensão alimentícia é a única prisão 
civil admitida em nosso ordenamento jurídico, como for-
ma de impelir o devedor a efetuar o pagamento. Por esse 
motivo, muitos especialistas acreditam que a prisão domi-
ciliar, recurso que vem sendo utilizado devido à pandemia, 
pode levar ao aumento do inadimplemento de alimentos, 
deixando mais famílias vulneráveis financeiramente.

A triste verdade é que muitos pais se esforçavam para 
pagar a pensão alimentícia somente pelo medo de serem 
encarcerados, e não pelo simples fato de que têm obrigação 
moral e legal de cumprir seus deveres de pai. A responsa-
bilidade pela criação e sustento dos filhos não deveria ser 
somente da mãe, mas infelizmente essa é a dura realidade 
enfrentada por muitas mulheres no nosso país.

Anderson Albuquerque é sócio do  
Albuquerque & Alvarenga Advogados.
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Terça-feira, 8 de março de 2022

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos 
mesmos na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé nº 34,  
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro,  
CEP 20.220-460, os documentos a que se refere o artigo 133 da  
Lei 6.404/76, a saber, relatório da administração e demonstrações 
financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em  
31 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

Efeitos da guerra entre Rússia e 
Ucrânia serão sentidos no varejo

Os efeitos da guer-
ra entre Rússia 
e Ucrânia vão 

começar a ser sentidos no 
comércio do Brasil. A alta 
do petróleo, o aumento do 
câmbio, o encarecimento de 
produtos básicos como mi-
lho e trigo e a elevação do 
custo do frete para o trans-
porte dos produtos, por 
conta do aumento do preço 
dos combustíveis, trarão re-
flexo direto para o bolso do 
consumidor.

O Instituto de Economia 
Gastão Vidigal (IEGV), da 
Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), já prevê 
desaceleração das vendas no 
varejo. Só que, mesmo com 
esta situação, o crescimento 
anual do comércio está esti-
mado em 1,6% comparado 
com 2021, ainda por conta 
do aumento da mobilidade 
urbana gerada pela vacina-
ção em massa da população.

Como resultado do em-
bargo do Ocidente aos 
russos, os consumidores 
também poderão notar, em 
pouco tempo, o aumento 
do preço de itens como pe-
ças de vestuário, calçados e 
cosméticos, que necessitam 
de insumos provenientes 
do petróleo para produ-
ção. Matérias-primas caras e 
preço alto para o transporte 
elevarão os custos de todas 
as mercadorias, mesmo as 
que não derivam desse in-
sumo.

Além disso, inflação al-
ta tende a uma elevação da 
taxa de juros. Esta também 
sofrerá aumento acima do 
esperado pelo mercado, 
provocando ainda mais di-
ficuldade para o consumi-
dor ter acesso ao crédito na 
compra de bens e produtos. 
A ACSP estima que a taxa 
de juros básica vá para além 
dos 12% neste ano.

“A manutenção de um 
ciclo de alta da taxa Selic 
deverá desacelerar ainda 
mais a atividade econô-
mica, mantendo a taxa de 
desemprego em patamares 
elevados. O cenário de cres-
cimento está mantido, até 
este momento, por conta 
da provável superação da 
pandemia ao longo do ano, 
e sob a hipótese de que o 
conflito na Ucrânia tenha 
rápida solução. Se os con-
flitos se prolongarem, no 
entanto, podemos ter im-
pactos ainda maiores e esta 
expectativa de hoje já vai 
precisar ser revista”, anali-
sou Ulisses Ruiz de Gam-
boa, economista da ACSP.

Devido à crise logística 
desencadeada pela pande-
mia, com falta de contêine-
res e atrasos operacionais 
nos portos, e a proibição 
pela Lituânia do transporte 
em seu território de produ-

tos da Bielorrússia, uma das 
maiores fontes mundiais de 
potássio, fundamental pa-
ra os fertilizantes minerais, 
é crescente a preocupação 
relativa ao fornecimento 
do insumo à agricultura 
brasileira. O quadro pode 
agravar-se em decorrência 
das tensões entre a Rússia, 
outra grande produtora, e a 
Ucrânia.

Estimativa da Associação 
Brasileira de Tecnologia em 
Nutrição Vegetal (Abisolo) 
é de que o mercado de fer-
tilizantes especiais do Brasil 
tenha crescido 24% no ano 
passado, na comparação 
com 2020. E, nesse ano, as 
vendas dos fertilizantes or-
gânicos, cuja maior parte é 
obtida na compostagem de 
resíduos, já haviam se ex-
pandido em 44,5% na com-
paração com 2019, passan-
do de R$ 231 milhões para 
R$ 334 milhões.

Agrishow confirmada para abril em Ribeirão Preto (SP)

Perda de R$ 5 bi com IPI 
menor na linha branca

A Agrishow – Feira 
Internacional de 
Tecnologia Agrí-

cola em Ação está de volta 
presencialmente. Entre os 
dias 25 e 29 de abril, em 
Ribeirão Preto, interior de 
São Paulo. A feira, que mo-
vimenta fortemente o agro-
negócio nacional, realiza 
sua 27ª edição com muitas 
atrações e novidades para 
atender as demandas dos 
produtores rurais em ter-
mos de produtividade, efi-
ciência, sustentabilidade e 
rentabilidade.

A Agrishow 2022 repre-
sentará uma oportunidade 
de realizar negócios e estrei-
tar relacionamento com as 
mais de 800 marcas do Brasil 
e do exterior, nos segmen-
tos: máquinas, equipamen-
tos e implementos agríco-
las, agricultura de precisão, 
irrigação, armazenagem, 
pecuária, sementes, correti-
vos, fertilizantes, defensivos 
agrícolas, insumos diversos, 
sacarias, embalagens, tecno-
logia em software e hardwa-
re, agricultura familiar, fi-
nanciamento, seguro, peças, 

autopeças, pneus, válvulas, 
bombas, motores e trans-
portes. A feira contará tam-
bém com a participação dos 
principais bancos direciona-
dos ao agro.

A expectativa nos cinco 
dias de evento é repetir o 
sucesso da edição de 2019 
com seu público visitante. 
“Por parte do produtor sen-
timos uma grande expec-
tativa em visitar o evento, 
pois, estamos há quase três 
anos ausentes. Os exposi-
tores têm muita novidade 
a apresentar em matéria de 
equipamentos e insumos 
de alta tecnologia agrícola, 
para melhoria das opera-
ções de campo, aumento 
da produtividade e redução 
de custos. Nada como co-
nhecer pessoalmente essas 
novidades e efetuar os me-
lhores negócios diretamen-
te com os fabricantes, reu-
nidos num só local”, afirma 
Francisco Matturro, presi-
dente da Agrishow 2022.

Os promotores da 
Agrishow estão otimistas 
com a realização da feira, 
que terá atrações como: 

Agrishow pra Elas, pavilhão 
de inovação, Agrishow La-
bs e o Prêmio Agrishow de 
Startups, Agrishow Digital, 
pista de test drive de cami-
nhões, pista para caminhões 
autônomos e pavilhão Casa 
da Cana (CITEC).

“Estamos trazendo me-
lhorias em diversas áreas, 
como as praças de alimen-
tação, que contarão ago-
ra com várias marcas de 
grandes redes alimentícias, 
bem conhecidas do públi-
co. Também ampliaremos 
a área de exposição com 
a utilização de uma nova 
avenida na feira para levar 
ainda mais novidades aos 
nossos visitantes. Tudo está 
sendo preparado para dar 
conforto e segurança de 
acordo com os protocolos 
sanitários”, comenta Liliane 
Bortoluci, diretora de Feiras 
da Informa Markets, pro-
motora da Agrishow.

Seguindo a orientação 
dos órgãos competentes em 
relação aos protocolos sani-
tários, será permitido aces-
so à feira somente aqueles 
que possuam ciclo de va-

cinação completo com ao 
menos 2 doses ou dose úni-
ca das vacinas elegíveis para 
tal, mais o uso de máscaras 
durante todo o evento, tan-
to para visitantes quanto 
para expositores e equipes 
de trabalho, dentre outras 
medidas como otimização 
da estrutura de atendimen-
to médico, limpeza inten-
sificada e disponibilização 
de álcool em gel em vários 
pontos, por exemplo.

O evento é uma iniciativa 
das principais entidades do 
agronegócio no país: Asso-
ciação Brasileira do Agro-
negócio (Abag), Associação 
Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamen-
tos Abimaq), Associação 
Nacional para Difusão de 
Adubos (Anda), Federação 
da Agricultura e da Pecuá-
ria do Estado de São Paulo 
(Faesp) e Sociedade Rural 
Brasileira (SRB), e é orga-
nizado pela Informa Ma-
rkets, integrante do Grupo 
Informa, um dos maiores 
promotores de feiras, con-
ferências e treinamento do 
mundo com capital aberto.

Poupança: Retirada 
líquida de R$ 5,35 bi

A aplicação financei-
ra mais tradicional 
dos brasileiros re-

gistrou retirada pelo segun-
do mês seguido. Em feve-
reiro, os brasileiros sacaram 
R$ 5,35 bilhões a mais do 
que depositaram na cader-
neta de poupança, infor-
mou nesta segunda-feira o 
Banco Central (BC).

Essa foi a segunda maior 
retirada líquida (saques me-
nos depósitos) registrada 
para meses de fevereiro. O 
recorde anterior para o mês 
tinha sido registrado no ano 

passado, quando os saques 
tinham superado os depósi-
tos em R$ 5,86 bilhões.

Com o desempenho de 
fevereiro, a poupança acu-
mula retirada líquida de R$ 
25,02 bilhões nos dois pri-
meiros meses do ano. Essa 
é a maior retirada acumu-
lada para o período desde 
o início da série histórica, 
em 1995. O resultado foi 
impulsionado pelo elevado 
volume de saques em fe-
vereiro, quando a aplicação 
registrou retirada líquida de 
R$ 19,66 bilhões.

Publicado às véspe-
ras do feriado de 
Carnaval no Diário 

Oficial da União, no dia 26 
de fevereiro, o decreto que 
reduz a alíquota do Imposto 
Sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) para linha branca 
em até 25% pode resultar em 
perdas de até R$ 5 bilhões 
aos cofres municipais, de 
acordo com estimativa da 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM).

O IPI compõe o Fundo 
de Participação dos Muni-
cípios (FPM), importante 

fonte de arrecadação dos 
repasses da União a 5.568 
cidades. “Ou seja, qualquer 
medida de renúncia fiscal do 
IPI impacta negativamente 
o FPM, e prejudica o equi-
líbrio orçamentário dos mu-
nicípios”, diz o professor e 
economista Walter Pennin-
ck Caetano, diretor da Con-
sultoria em Administração 
Municipal (Conam). Para 
ele, ao tomar medidas como 
essa, é preciso que o gover-
no também ofereça formas 
de compensar as perdas que 
serão provocadas. 
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Como aumentar a participação de 
mulheres nas posições de liderança?

Olhar atento das  
empresas e estra-

tégias intencionais 
para  

inclusão de todos

Tendo em vista o 
Dia Internacio-
nal da Mulher, o 

Monitor Mercantil convi-
dou executivas em elevadas 
posições de liderança de 
suas empresas para que elas 
comentassem sobre o que 
deve ser feito para aumen-
tar a participação de mul-
heres nesse tipo de posição 
e as perspectivas de mudan-
ça para os próximos anos. 
Amanhã faremos a publica-
ção da segunda parte deste 
artigo de forma a termos 
um painel bastante rico so-
bre este tema.

Ana Karina Bortoni, 
CEO do Banco Bmg

Ainda falta muito para 
que a equidade de gênero 
possa ser realmente alca-
nçada, contudo, o fato do 
tema estar em pauta dia-
riamente não só na socie-
dade, mas também dentro 
das empresas, já é um passo 
muito importante que está 
sendo dado nesse sentido.

Faz parte da cultura 
do Bmg contribuir para a 
equidade de gênero e dar 
suporte para que mulheres 
não precisem renunciar à 
maternidade para ascender 
na carreira. Além disso, no 
Bmg estendemos a licença 
paternidade para dois me-
ses. Esse tipo de ação é 
fundamental para transfor-
mar o pensamento comum 
da sociedade, fazendo com 
que esse dever seja dividido 
igualmente entre homens e 
mulheres.

Por fim, no Bmg conta-
mos também com um Con-
selho Administrativo que 
atingiu equidade de gênero, 
sendo composto por 50% 
de mulheres e 50% de ho-
mens.

O papel das empresas e 
de seus tomadores de de-
cisão deve ser o de incen-
tivar e lutar não somente 
pela questão de equidade 
de gênero, mas também 
pela inclusão de pessoas de 
todos os tipos, mitigando 
vieses inconscientes sobre 
diferentes orientações sex-

uais e identidades de gêne-
ro, pessoas com deficiência, 
identidades étnico-raciais 
ou sistemas e crenças reli-
giosas, reduzindo, inclusive, 
o preconceito na sociedade 
como um todo.

Acredito que esse tema 
ganhe força ao longo dos 
anos, como vem ganhando 
até agora. A tendência é 
que as empresas busquem 
a equidade de gênero, assim 
como um ambiente mais di-
verso como um todo.

É essencial ter diversidade 
e pluralidade nas empresas. 
Companhias que seguem 
esse tipo de estrutura pos-
suem colaboradores com 
uma bagagem maior e mais 
completa de experiências. 
Inclusive, diversos estudos 
apontam que empresas que 
possuem maior diversidade 
em seu quadro de colabora-
dores e um ambiente mais 
pluralizado, tendem a ter 
mais resultados sustentáveis 
e tomadas de decisões mais 
precisas. As companhias 
precisam pensar dessa for-
ma para evoluirmos não só 
como empresas, mas como 
seres humanos.

Cecilia Machado, 
economista-chefe do 
BOCOM BBM

Apesar de inúmeros 
avanços em prol da pro-
moção das mulheres no 
ambiente de trabalho, ainda 
hoje apenas uma pequena 
fração ocupa cargos de 
liderança. Uma enorme 
gama de políticas públicas 
direcionadas à promoção 
de um equilíbrio saudável 
entre as responsabilidades 
familiares e de trabalho vem 
sendo implementada, dado 
que o nascimento do filho é 
a principal razão para as di-
vergências entre homens e 

mulheres na sua progressão 
de carreira. Entretanto, vie-
ses inconscientes, estereóti-
pos de gênero e normas cul-
turais limitam o espaço de 
influência destas políticas, 
trazendo oportunidades de 
ações dentro das próprias 
empresas para acelerar a 
progressão de carreiras das 
mulheres.

Entre elas, a pandemia 
mostrou que a flexibilidade 
e o uso de tecnologias para 
o trabalho remoto é uma 
força que vem para ficar e 
deve, mais que proporcio-
nalmente, afetar as mul-
heres, uma vez que a male-
abilidade é uma amenidade 
muito valorizada por elas. 
Além disto, o olhar aten-
to das empresas em suas 
políticas de contratação e 
progressão ajuda a elimi-
nar vieses inconscientes e 
estereótipos de gênero que 
ainda existem na nossa so-
ciedade. O recrutamento 
e promoção das mulheres 
não é apenas o certo a se 
fazer, como também uma 
boa alocação de talentos na 
economia. Diversidade e in-
clusão aumentam a produ-
tividade das empresas e 
ampliam as perspectivas de 
crescimento da economia.

Fernanda Ribeiro, 
CCO e cofundadora da 
Conta Black

Só será possível trans-
formar a realidade das mul-
heres no mundo corporati-
vo a partir do momento em 
que as empresas traçarem 
estratégias intencionais para 
isso. Entenda-se por inten-
cional a existência de metas, 
métricas e budget para pro-
gramas afirmativos, sobre-
tudo um comprometimento 
na inserção de mulheres em 
todas as dimensões das cor-
porações, principalmente 
na liderança.

Gosto de ser otimista 
e enxergar que há boas 
perspectivas, principal-
mente se considerarmos 
as evoluções recentes em 
meio a um cenário adverso. 
À medida que as discussões 

sobre equidade de gênero 
começam a acontecer e a 
fazer parte da estratégia 
da empresa, há um efeito 
dominó que permite de fato 
as coisas saírem do discurso 
e entrarem na prática.

Glória Miranda, CEO 
da Vá de táxi

Para aumentar a partici-
pação das mulheres nestes 
cargos precisamos agir em 
2 verticais principais: re-
crutando e treinando mais 
mulheres na base das em-
presas (estagiárias, analistas 
e gerentes), como também 
aumentar a parcela das 
mulheres que compõem os 
conselhos dessas empresas. 
Somente com a criação de 
conselhos mais diversos 
conseguiremos contratar 
mais mulheres para cargos 
de alta gestão e CEO.

Mayra Siqueira, ger-
ente-geral da Binance no 
Brasil

Uma das principais 
políticas de Recursos Hu-
manos da Binance é nunca 
considerar o gênero ou es-
tado civil como parte da 
avaliação de um processo 
de recrutamento. Em vez 
disso, analisamos quanto 
valor aquela pessoa trará 
para a equipe. É por isso 
que mais de 1/3 de toda 
a equipe, em nível global, 
é formada por mulheres. 
Além disso, embora a in-
dústria de criptomoedas 
seja dominada por ho-
mens, 50% das pessoas 
em cargos de liderança são 
mulheres.

Como líder da indústria 
de blockchain e criptomo-
eda, sabemos da importân-
cia das práticas para gerar 
benchmark. Essa é uma 
política de simples adoção, 
mas ao mesmo tempo trans-
formadora. Espero que in-
spiremos outras empresas, 
inclusive fora do universo 
cripto, contribuindo para a 
equidade de gênero a curto 
e médio prazo.

Coordenação: Jorge Priori

JUÍZO DE DIREITO DA 50ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos 

dos autos da Ação INDENIZATÓRIA, movida por CRISTINA 
MOURÃO HEREDIA e JERÔNIMO RANGEL DE ALMEIDA  

em face de C WONDERFULL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTROS, 

processo nº 0196428-88.2016.8.19-0001, na forma abaixo:
A Dra. FERNANDA ROSADO DE SOUZA, Juiza da Vara 
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a 
todos os interessados especialmente a C WONDERFULL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que em 
15/3/22, às 12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o 
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica 
(on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes 
no dia 17/3/22, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, 
na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 
2º Ofício de RGI de Nova Iguaçu, matrícula nº 51306, imóvel 
comercial na Rua Coronel Bernardino de Melo. Nº2201, sala 
1806 (Cobertura), Centro – Nova Iguaçu – RJ, avaliado as fls. 
1316/1317 em 6/8/2021, por R$ 500.000,00. Condições Gerais 
da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro 
e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao 
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou 
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na 
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e 
nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este 
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a 
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 7/3/22. Eu, Fabiana Gonçalves Petraglia, Chefe 
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. FERNANDA 
ROSADO DE SOUZA, Juiza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL DE 1º. E 2º. LEILÃO ONLINE e de INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Dissolução 
e Liquidação de Sociedade proposta pelo ESPÓLIO DE 
VICENTE ELIAS CAMELO contra ELIAS MESQUITA JUNIOR, 
SERGIO LUIZ MAGALHÃES MESQUITA  e LA ROCCA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Processo nº 
0037135-78.1999.8.19.0001), na forma abaixo: A Dra. ANA LUCIA 
VIEIRA DO CARMO, Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER 
aos que presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente a ELIAS MESQUITA JUNIOR  
e/ou ELIAS DE MESQUITA JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº 
760.642.807-78, de que o Pregão será realizado de forma online 
através do site www.andrealeiloeira.lel.br no dia 29/03/2022, às 
13hs, (com encerramento no dia 29/03/2022, às 13:20hs), 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, 
ou no dia 31/03/2022, às 13:00 hs, (com encerramento no 
dia 31/03/2022, às 13:20hs),a quem mais der acima de 50% 
(Art.886,V c/c Art.891 do CPC), o imóvel situado na Av. Prefeito 
Dulcídio Cardoso, nº 2500 – Apto 1202 do  bl 06, c/ direito a 
01 vaga – Barra da Tijuca/RJ., penhorado e avaliado no supra 
mencionados autos, pelo valor atualizado de R$ 1.012.804,46. De 
acordo com o 9º RGI., (Mat. 29569-A), consta no R-19 Compra 
e Venda para Elias Eufrausino de Mesquita e s/m Terezinha de 
Jesus Magalhães Mesquita; consta no R-23 Partilha do imóvel em 
favor de Elias de Mesquita Junior; e no R-24 penhora desta Ação. 
Conforme a Certidão de IPTU o ref. imóvel apresenta débitos 
referente ao exercício de 2022, que perfaz o valor aproximado de 
R$ 2.558,00, mais os acréscimos legais. E conforme a Certidão 
de Taxa de Incêndio, o imóvel apresenta débitos nos exercícios 
de 2019 à 2021, que perfaz o valor aproximado de R$ 188,92, 
mais os acréscimos legais, caberá ao arrematante comprovar o 
pagamento da mesma para ser reembolsado com o produto da 
arrematação. Às fls.2903/2904, consta informações via e-mail do 
Edifício Petúnia o imóvel tem débitos condominiais no valor de R$ 
692,31, até o dia 11/01/2022. E conforme informações do Síndico 
Geral do Condomínio Geral Riviera Dei Fiori, a unidade não tem 
débitos até o dia 03/02/2022. Às fls.18/21 do A.I. nº 0007181-
81.2022.8.19.0000, interposto pelo réu Elias Mesquita Junior, 
consta Decisão tendo sido indeferido o efeito suspensivo. A venda 
será livre e desembaraçada de débitos, conforme determina o Art. 
908 § 1º do CPC, os créditos que recaem sobre o bem sub-rogando-
se sobre o respectivo preço, e ainda os débitos de IPTU e taxa de 
incêndio, de acordo o Art.130 do CTN. As certidões de que trata 
o Art.254, inciso XX, do Provimento de nº 82/2020 da CNCGJ, 
encontram-se às fls.2885/2902. Condições de leilão: À vista de 
imediato, por depósito judicial ou por meio eletrônico (Art.892 do 
CPC) e/ou ainda, de acordo com o Art.895, I, II do CPC, acrescido 
de 5% de comissão a Leiloeira sobre o valor da arrematação e 
custas de cartório de 1% até o máximo permitido por lei. – Caso 
o(s) executado(s), o(s) coproprietário(s), o(s) usufrutuário(s), o 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada e o promitente comprador 
e vendedor, caso não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de 
Justiça, ficam intimados dos Leilões por intermédio deste edital, 
na forma do Art.889 § único e seus incisos do CPC. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados foi expedido 
o Edital que encontra-se na íntegra afixado nos autos, e nos 
sites: www.andrealeiloeira.lel.br, www.sindicatodosleiloeirosrj.
com.br .  (Art. 887 § 2º e 3º do CPC) – Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro. RJ., 18/02/2022. – Eu, Solange dos 
Santos Garcia, chefe de serventia cível, Mat. 01-24156, o fiz 
datilografar e subscrevo. (as.) Dra. Ana Lucia Vieira do Carmo 
– Juíza de Direito.

Cade aprova transação entre Sinagro e Bunge
Foi aprovada, sem 

restrições, a com-
pra de participação 

societária de 33,3% na Sina-
gro Produtos Agropecuá-
rios pela Bunge Alimentos. 
O Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Ca-
de) publicou no Diário Ofi-
cial da União (DOU) desta 
segunda-feira (07) a decisão. 
O negócio entre as empre-
sas foi fechado em 19 de 
janeiro.

Se o Tribunal do Cade 
não avocar o ato de con-
centração para análise ou 
não houver interposição de 

recurso de terceiro interes-
sado, no prazo de 15 dias, a 
decisão da Superintendên-
cia terá caráter terminativo 
e a operação estará aprova-
da em definitivo pelo órgão 
antitruste.

O Grupo Bunge atua 
mundialmente nos seg-
mentos de agronegócios, 
alimentos e bioenergia. Já 
a Sinagro atua no setor do 
agronegócio, especifica-
mente na distribuição de 
insumos agrícolas (defen-
sivos agrícolas, fertilizantes 
e sementes) e na originação 
de grãos.

A Sinagro é uma reven-
dedora de grãos e produ-
tos agrícolas, com relevante 
atuação na região do Cerra-
do. Com 20 anos de atua-
ção, a Sinagro tem mais de 
30 unidades, entre lojas e 
armazéns. Está presente em 
sete estados brasileiros: Ma-
to Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Bahia, Tocan-
tins, Pará e Minas Gerais. A 
empresa afirma que foi uma 
das primeiras a aderir à Par-
ceria Sustentável da Bunge, 
iniciativa lançada em 2021, 
pela qual a Bunge auxilia 
os revendedores de grãos 

a implantarem sistemas de 
avaliação socioambiental 
de fornecedores, incluindo 
monitoramento por satélite, 
em escala de fazenda. Os 
participantes do programa 
podem adotar serviços de 
imagens geoespaciais inde-
pendentes ou utilizar a es-
trutura da Bunge sem cus-
tos

“Esta transação con-
tribuirá para a capacidade 
de originação de grãos da 
Bunge e para seu acesso 
aos produtores da região. 
Além disso, como a Sinagro 
já utiliza os mesmos crité-

rios socioambientais para 
avaliação de fornecedores 
que a Bunge, está alinhada 
à nossa visão global de ser 
o parceiro preferencial em 
soluções sustentáveis para 
oleaginosas, commodities 
e ingredientes relaciona-
dos, tanto para agricultores 
quanto para clientes finais”, 
afirmou Rossano de Ange-
lis Junior, vice-presidente 
de Agronegócios da Bunge.

Segundo as empresas, a 
operação está em linha com 
a estratégia de crescimento 
e consolidação da Bunge no 
setor do agronegócio e re-

presenta uma oportunidade 
para o fortalecimento dos 
negócios da Sinagro, com 
o ingresso de um novo in-
vestidor com expertise no 
setor.

Meio ambiente

Em seu parecer, a Supe-
rintendência-Geral do Ca-
de apontou que a operação 
não acarreta prejuízos ao 
ambiente concorrencial, 
uma vez que as participa-
ções conjuntas nos merca-
dos envolvidos na operação 
não são elevadas.
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Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de Debenturistas 
– 1ª emissão: Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão 
de Debêntures da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. 
– PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 
28 de março de 2022, às 10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade 
do Rio de Janeiro, localizada à Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, 
Jardim Botânico, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:  (a) 
alteração do item 4.12.1 da Escritura de Emissão. (b) alteração da forma 
do cálculo da remuneração, conforme disposto no item 4.5 da Escritura 
de Emissão. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações 
com Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

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

EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA A COOPERATIVA INTERESTADUAL 
DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS PROPAGANDISTAS, 

VENDEDORES, REPRESENTANTES E GESTORES 
DOS ESTADOS DA REGIÃO NORTE DO BRASIL - COOPACON.

O Diretor Presidente da A COOPERATIVA INTERESTADUAL 
DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS PROPAGANDISTAS, 
VENDEDORES, REPRESENTANTES E GESTORES DOS ESTADOS DA 
REGIÃO NORTE DO BRASIL - COOPACON, CNPJ 20.891.738/0001-
01, Inscrição Estadual nº 154594393, NIRE 154.00018015, com sede na 
Passagem Bartolomeu de Gusmão nº 211 Sala 06, Bairro Curió-Utinga, 
Belém, PA, CEP 66610-190, convida a presença de todo o quadro 
societário composto de (21) vinte e um cooperantes para comparecer 
em sua sede no dia 19/03/2022 com primeira chamada as 08:00h, 
segunda chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, 
para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
2022 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia 
deste edital também será afixado em local visível na sede da cooperativa 
e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro social, 
para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os 
assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas 
dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2021; (2) O balanço e da 
destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso 
exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 
2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos 
componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, e logo em 
seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Alteração estatutária; (2) Entrada e 
saída de associados; (3) Candidatura, eleição e posse para renovação da 
Diretoria para o quadriênio 2022/2026. Belém/PA, 08 de março de 2022. 

Cleber Sousa Costa - Diretor Presidente -  CPF 725.796.253-72.5.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE

DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO VIPCRED
A Comissão para constituição, Fundação, Eleição e Posse de Direto-
ria da Associação VIPCRED, CONVOCA, todas as pessoas interes-
sadas, para a realização da Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de 
março de 2022, às 09h00min em primeira convocação, e às 09h30min 
em segunda com qualquer número de presentes. A Assembleia ocor-
rerá na sede provisória, sito a Rua Coleiro do Brejo, no 631, Taquara 
- Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.713-260, a fim de serem deliberados 
e discutidos a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberação sobre a funda-
ção da Associação. 2 – Aprovação do Estatuto Social da entidade; 
3- Eleição e posse da 1a Diretoria; 4 – Assuntos de interesse geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 30ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos 
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 
movida por SROULEVICH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA em face de ROSANE LINHARES CASA NOVA, 
processo nº 0052420-48.1998.8.19-0001, na forma abaixo:

A Dra. PRISCILA FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE, 
Juiza da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo 
de 5 dias, a todos os interessados especialmente a ROSANE 
LINHARES CASA NOVA, que em 14/3/22, às 11:00 hs., no site 
do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. 
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 16/3/22, no mesmo 
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único 
do NCPC, o imóvel registrado no RGI da comarca de Aiuruoca - 
MG, matrícula nº 8.455: Imóvel denominado “Rio Grande”, situado 
no município de Liberdade, MG, com Área de 99,22 hectares, 
avaliado no index 427 em 17/8/2016, por R$ 489.670,00. 
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no 
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na 
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta 
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, 
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. 
Dado e passado nesta cidade, em 07/3/22. Eu, Christine Wong, 
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. PRISCILA 
FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE, Juiza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos 

dos autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS, 
movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO NOSSA SENHORA 
DE COPACABANA em face de ESPÓLIO DE LUIZ ALEIXO 

DE FRANÇA, processo nº 0281749-28.2015.8.19-0001, 
na forma abaixo:

O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, 
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os 
interessados especialmente a ESPÓLIO DE LUIZ ALEIXO DE 
FRANÇA, que em 17/3/22, às 13:00 hs., no site do leiloeiro, 
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, 
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II 
do CPC, não havendo licitantes no dia 21/3/22, no mesmo local 
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do 
NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula nº 113693, Av. 
Nossa Senhora de Copacabana nº 492 – Apto. 4 – Copacabana 
- RJ, avaliado as fls. 648/649 em 12/1/2022, por R$704.000,00. 
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no 
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na 
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta 
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, 
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. 
Dado e passado nesta cidade, em 7/3/22. Eu, Cristina Mourão 
Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. 
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPERIT – COOPERATIVA ITABORAÍ 
DE TRANPORTES LTDA – CONVOCAÇÃO DE ASSOCIADOS EM 
SITUAÇÃO IRREGULAR JUNTO À SOCIEDADE NO CUMPRIMENTO 
DE SUAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS – O Conselho de Administração da 
COOPERIT – COOPERATIVA ITABORAÍ DE TRANPORTES LTDA, 
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0001786-2, e inscrita no 
CNPJ sob o nº de registro 02.013.405/0001-90, representado por seus 
membros: Diretor Presidente – Marcos de Lima, Diretor Financeiro 
– Leonir Domingos Ceresoli e Diretor Operacional e Administrativo 
– Wagner Pintor Rodrigues, no exercício das suas atribuições que lhes 
são conferidas pelo Estatuto Social, e respeitando a melhor forma do 
direito, normas e boas práticas cooperativistas: CONVOCA todos os 
associados em situação irregular junto à sociedade no cumprimento de 
suas obrigações sociais, conforme relação nominal apresentada no fecho 
do presente Edital para:  NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS, 
CONTADOS A PARTIR DO DIA SEGUINTE DA PUBLICAÇÃO 
DESTE EDITAL, ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO DE 
AMDMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA, ATRAVÉS DO NUMERO 
DE TELEFONE CELULAR 21 972960029, A FIM DE AGENDAR A 
NEGOCIAÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS FINANCEIRAS 
EM SITUAÇÃO DE INADIMPLENCIA. ADITAMOS QUE OS VALORES 
DEVIDOS PODERÃO SER NEGOCIADOS PARA PAGAMEMTO EM 
ATÉ 100 (CEM) MESES, RESPEITANDO O VALOR MINIMO POR 
PARCELA MENSAL DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) CONFORME 
PORPOSTO PELO QUADRO SOCIAL. RELAÇÃO DOS SÓCIOS 
EM SITUAÇÃO IRREGULAR: 1) Adriano Gonçalves Neri, CPF 
032.331.177-60; 2) Alceu Carmelino Corassa, CPF 037.137.237-29; 3) 
Anthony Lopes Ribeiro, CPF 784.144.747-72; 4) Antonio Carlos dos 
Anjos, CPF 019.107.677-51; 5) Carlos André Mendonça de Sá, CPF 
032.195.057-75; 6) Carlinho Antonio Joaquim, CPF 867.293.307-91; 7) 
Carlos Eduardo de Andrade Vieira, CPF 022.192.747-64; 8) Claudinei 
Apolinário do Nascimento, CPF 021.126.827-50; 9) Claudinei da Silva 
Baptista, CPF 022.461.287-57; 10) Cláudio Augusto Vieira Pires, 
CPF 717.922.797-87; 11) Daniel Alves Pereira, CPF 844.662.197-53; 
12) Élcio Ricardo de Lima Ribeiro, CPF 032.211.117-03; 13) Elias 
Marcelo de Freitas, CPF 664.614.997-68; 14) Elson Ricardo Araújo 
Mota, CPF 928.016.687-53; 15) Erasmo Demétrios Pimentel Filho, 
CPF 094.379.167-72; 16) Erlon Ferreira Pacheco, CPF 998.831.127-
34; 17) Espedito Oliveira Coelho, CPF 583.491.467-53; 18) Fausto 
de Jesus Moreira, CPF 022.194.837-62; 19) Francisco Batista Neto, 
CPF 606.429.207-53; 20) Hodger de Freitas, CPF 095.821.087-03; 21) 
Jaime da Conceição Batista, CPF 846.055.457-00; 22) Jefferson dos 
Santos Ferreira, CPF 087.869.107-36; 23) João Batista de Oliveira, 
CPF 306.991.697-04; 24) José Carlos Fortunato do Couto, CPF 
019.001.987-54; 25) José da Conceição Neves, CPF 615.741.477-
49; 26) José Dias Neto, CPF 618.973.297-68; 27) José Marcos 
de Souza, CPF 545.882.787-20; 28) Juarez Correa dos Santos, 
CPF 490.953.237-49; 29) Luiz Fernando Lessa dos Santos, CPF 
998.758.457-87; 30) Marcelo Halazs Coutinho, CPF 022.456.797-
76; 31) Martinho Eing, CPF 191.758.339-72; 32) Nailson Carlos da 
Silva Vieira, CPF 032.187.827-24; 33) Narcizo da Rosa Teixeira, CPF 
770.092.827-49; 34) Nilton Cezar Pereira Barbosa, CPF 012.794.667-
58; 35) Paulo Cezar Gomes Wandermurem, CPF 842.225.497-20; 
36) Paulo Roberto Araújo dos Santos, CPF 414.655.717-87; 37) 
Paulo Sérgio Fortunato do Couto, CPF 032.199.947-92; 38) Pedro 
Rodrigues de Lima, CPF 005.499.807-76; 39) Rilda Santos Ribeiro, 
CPF 906.415.407-44; 40) Roberto da Silva, CPF 711.041.437-04; 
41) Robson Welton Silva, CPF 904.764.767-04; 42) Sara Regina 
Mendes Ceresoli, CPF 574.162.737-49; 43) Washington Henrique 
Botelho da Silva, CPF 044.778.607-57. NOTA: LEMBRAMOS QUE 
NÃO ATENDIMENTO A PRESENTE CONVOCAÇÃO, NO PRAZO 
ESTABELECIDO NESTE EDITAL, IMPLICARÁ NA ELIMINAÇÃO DO 
QUADRO SOCIAL, CONFORME PREVITO NO ARTIGO 10; ALÍNEAS 
“a” A “e” E PARAGRAFO ÚNICO – ARTIGO 16; PARÁGRAFOS I, II 
E III, RATIFICADA POR DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL 
DE SÓCIOS. Itaboraí – RJ, 08 de março de 2022. Marcos de Lima – 
Diretor Presidente do Conselho de Administração 

Bolsonaro quer mexer na  
política de preço da Petrobras

Mercado financeiro 
mundial segue temendo  
a guerra na Ucrânia 

Indicação de Landim para presidir conselho preocupa

A notícia em desta-
que desta segunda-
feira no Brasil é a 

possibilidade de o governo 
mexer na política de preços 
da Petrobras. O presidente, 
Jair Bolsonaro, acenou pa-
ra esta possibilidade. “Mais 
uma evidência de que Bol-
sonaro está em completo 
desespero, ainda mais em 
ano eleitoral. O governo 
agora, de forma oportunis-
ta, parece admitir mudan-
ças na fórmula de preços 
da Petrobras”, interpretou 
Deyvid Bacelar, coordena-
dor-geral da Federação Úni-
ca dos Petroleiros (FUP).

Segundo Bacelar, o tema 
que mais atinge a população 
brasileira é a disparada dos 
preços dos combustíveis 
por causa da política injus-
ta do Preço de Paridade de 
Importação (PPI) adotado 
pelo ex-presidente Michel 
Temer, e mantida com afin-
co por Bolsonaro.

“Apesar de ele dizer que 
não tem como interferir 
nos preços, as indicações 
na presidência da Petrobras 
e no conselho de adminis-
tração da empresa são feitas 
por Bolsonaro. Se ele qui-
sesse mudar o PPI, já teria 
feito desde o início de seu 
mandato. Mas prefere man-
ter essa política que só ser-
ve para enriquecer acionista 
e empobrecer o trabalhador 
brasileiro, que amarga infla-
ção de 10% ao ano, puxada 
principalmente pelos com-
bustíveis”, disse.

O conflito entre Rússia e 

Ucrânia fez o preço interna-
cional do petróleo explodir. 
Quem Bolsonaro escolhe-
rá? o mercado financeiro 
ou o conjunto da sociedade 
é a pergunta que toda a im-
prensa faz.

Landim no conselho

“Nos preocupa muito 
estar Rodolfo Landim na 
presidência do conselho 
de administração da Petro-
bras”, afirmou taxativo o 
coordenador- geral da Fe-
deração Única dos Petrolei-
ros (FUP), Deyvid Bacelar, 
referindo-se ao indicado 
do governo Bolsonaro, ex-
funcionário de carreira da 
Petrobras, de onde saiu em 
2006 para trabalhar no setor 
privado. O governo federal 
confirmou a indicação do 
ex-executivo da Petrobras, 
que é presidente do Fla-
mengo, para comandar o 
conselho de administração 
da estatal. 

“Presidir o conselho de 
administração da Petro-
bras, da maior empresa do 
Brasil, não deveria ser feito 
através de indicação política 
de amigos, e muito menos 
de amigos que têm uma sé-
rie de problemas na Justiça 
e em vários outros lugares 
por onde passou em suas 
atividades funcionais”, res-
saltou Bacelar.

Bacelar, que foi membro 
do CA da Petrobras entre 
2015 e 2016, alertou que, 
na presidência do conse-
lho, Landim terá poder aci-

ma do próprio presidente 
da estatal, o general Silva 
e Luna. “Apesar de sem-
pre haver votações entre 
os conselheiros, Landim 
terá o poder de condução 
das reuniões, de tentar, por 
meio de conversas, influen-
ciar no processo decisório, 
principalmente daqueles 
que são indicados pelo go-
verno Bolsonaro”, disse ele.  
“É um poder muito grande 
que estão colocando nas 
mãos do Landim; sua vida 
pregressa faz com que ele 
não mereça tamanha influ-
ência”.

  O dirigente da FUP 
citou episódios da vida 
profissional de Rodolfo 
Ladim, que foram ou es-
tão sendo investigados no 
âmbito de processo judi-
cial. Quando saiu da Pe-
trobras, Landim ocupou 
cargos executivos no gru-
po EBX, de Eike Batista.
Com o rompimento com 
a empresa, processou Ba-
tista por alegado descum-
primento de um contrato 
de remuneração. Landim 
pedia US$ 270 milhões 
(cerca de R$ 493 milhões 
na cotação da época), mas 
acabou derrotado na Justi-
ça.

“O fato de ter saído direto 
da Petrobras para uma em-
presa de Eike Batista, com 
todas as informações que 
deteve em sua vida laboral 
na estatal, principalmente 
na exploração e produção 
e exploração de petróleo, já 
gera desconfiança e dúvidas 

sobre a atuação de Landim 
no conselho de administra-
ção da Petrobrás”, diz Ba-
celar.

Na sequência, Landim se 
tornou presidente-execu-
tivo da Ouro Preto Óleo e 
Gás S.A. “Adquiriu campos 
de petróleo, que eram da 
Petrobrás. Mas acabou ven-
dendo a empresa, que se en-
volveu na explosão de uma 
plataforma de petróleo na 
Bacia de Campos (RJ), que 
matou nove petroleiros”, 
lembra Bacelar.

Prejuízo 

Na operação Greenfield, 
iniciada em 2020, Landim, 
junto com ex-sócios na em-
presa Maré Investimentos, 
é alvo de investigações em 
operações financeiras que te-
riam causado prejuízos milio-
nários a fundos de pensão de 
funcionários de estatais, in-
clusive a Petros.  Landim foi 
acusado de crime de gestão 
fraudulenta pelo Ministério 
Público Federal. O processo 
está atualmente paralisado, 
na 10ª Vara Federal de Brasí-
lia, a pedido da defesa. 

O dirigente da FUP ci-
tou ainda que, no Flamen-
go, “Ladim acabou com a 
participação popular nos 
estádios, dado o valor do 
ingresso que mais que du-
plicou, e foi o único clube 
de futebol que negou as 
medidas de prevenção à 
Covid-19, exigindo que os 
jogos retornassem em mo-
mento que não deveria”.

O mercado acio-
nário brasileiro 
funcionou nesta 

segunda-feira acompanhan-
do o aumento da aversão 
ao risco em meio à escalada 
dos temores com a guerra 
na Ucrânia. “As perdas do 
Ibovespa, entretanto, são 
mais contidas do que dos 
pares externos devido ao 
desempenho positivo das 
empresas ligadas às com-
modities”, explicou o eco-
nomista Alexsandro Nishi-
mura, head de conteúdo e 
sócio da BRA.

As principais bolsas da 
Europa encerraram o dia 
em queda. De acordo com 
comentários na imprensa, 
os índices foram pressio-
nados por notícias ligadas 
a possíveis sanções ao pe-
tróleo russo e preços do 
petróleo superando os US$ 
130 por barril. A possibili-
dade de novas negociações 
entre Ucrânia e Rússia aju-
daram a diminuir as perdas. 
Às 16h o Ibovespa marca-
va112.333,32 pontos, de-
pois de abrir a 114.468,77

Segundo Nishimura, Vale 
e siderúrgicas subiam, benefi-
ciadas pela alta nos preços do 
minério de ferro em Qing-
dao, na China, onde disparou 
5,67%, cotado a US$ 161,65 
a tonelada. “A alta do petró-
leo impulsiona as ações do 
setor na B3, como Petrorio 
e 3R Petroleum, mas não foi 
capaz de zerar as perdas da 
Petrobras, que são prejudi-
cadas pelas discussões sobre 
o preço do combustível. A 
valorização do petróleo, por 
outro lado, impacta negati-
vamente os papéis de Azul e 
Gol”, relatou o economista.

Às 16h, a ação da Gol 
(GOLL4) valia R$12,76, na 
abertura R$ 14,59. Já a azul 
(AZUL4) marcava no mes-
mo horário R$ 18,5, e na 
abertura R$ 21,49. Nishi-
mura acrescentou que a 
ponta negativa do Ibovespa 
também traz as ações do se-
tor de varejo, mais uma vez 
penalizadas pela constante 
perda de poder de compra 
dos consumidores, devido 
a combinação de inflação e 
juros em alta.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA 

QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e 
INTIMAÇÃO à WILSON LUIS FARES e à CARLA CHRISTINI 
MARQUES FARES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos 
autos da Ação Sumária (Processo nº 0350039-71.2010.8.19.0001) 
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUINTA DA SANTA 
ALEXANDRINA contra WILSON LUIS FARES, 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 
14.03.2022 e 21.03.2022, às 12:45 horas, no escritório da Leiloeira 
Pública FABÍOLA PORTO 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 1006, do edifício situado na 
Rua Santa Alexandrina, nº 419, Rio Comprido, Rio de Janeiro, 
RJ.- Avaliação: R$ 496.857,82 (quatrocentos e noventa e seis mil, 
oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois 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.
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