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Caged: 155 mil
empregos, mas
alta de demissões
preocupa

Senado aprova PL que
reduz preço de combustíveis

Inflação
dos EUA
registra alta
de 0,8%

De acordo com balanço do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Novo Caged)
apresentado nesta quinta-feira
pelo Ministério da Economia,
o Brasil fechou janeiro de 2022
com saldo de 155.178 empregos
formais. O saldo foi resultado de
1.777.646 admissões e 1.622.468
desligamentos.
Segundo os economistas do Banco Original, Marco A. Caruso, Lisandra Barbero e Eduardo Vilarim,
o resultado foi acima da expectativa
(134 mil vagas). O saldo é o equivalente a criação líquida de 148,7
mil na série livre de efeitos sazonais.
Com isso, o Brasil alcança um estoque de 41,5 milhões de postos de
trabalhos regidos pela CLT.
Apesar da alta de 2,4% m/m
das admissões em janeiro, também chama a atenção o aumento
de 1,4% m/m dos desligamentos,
ambos já dessazonalizados. “Aqui,
o único setor a apresentar uma variação marginal positiva do saldo
das contratações foram os serviços (16,30% m/m), um dos segmentos com maior capacidade de
expansão dentro do nosso cenário para a atividade econômica em
2022 (sobretudo no que tange aos
serviços prestados às famílias),
com um aumento das admissões
(1,4% m/m) e queda dos desligamentos (-0,3% m/m)”, explicam.
O Ministério do Trabalho também informou que 853 mil empregos (ante 2,1 milhões anteriores) ainda estavam vinculados à
garantia provisória de emprego
pelo Novo Benefício Emergencial
(Bem) (programa criado durante
a pandemia que permitiu desde a
suspensão até a redução de carga
horária e salário, medida que tem
ajudado a limitar o número de desligamentos) em janeiro, saldo que
deve chegar a 173.876 em abril de
2022. Esse montante equivale a
2% do estoque total de empregos
e reflete os acordos celebrados até
26 de agosto de 2021.
“Chama a atenção como o salário médio real de admissão mensurado pelo Caged acelerou de R$
1.805,35 em dezembro para R$
1.920,59 em janeiro, uma variação
de 6,4% na série sem ajustes sazonais. Nossas fontes trabalham
com a hipótese de que trabalhadores mais qualificados estão se
reinserindo no mercado de trabalho formal a partir de cargos também mais qualificados e de maior
remuneração. Isso é evidenciado
pelo aumento dos desligamentos
voluntários, reforçando o entendimento de que parte desse movimento (reinserção) é explicado
pela troca de empregos, sobretudo para profissionais do setor de
serviços que envolvem tecnologia
(trabalho remoto)”. Página 3

Estatal deve praticar os menores custos para população

A inflação nos Estados Unidos
(EUA) registrou alta de 0,8% em
fevereiro, aceleração frente aos
0,6% do mês anterior. Commodities pesaram, com alimentação em
domicílio crescendo 1,4%, e gasolina subindo 6,6%.
No acumulado de 12 meses, a
inflação alcançou 7,9%. Já as leituras do último trimestre móvel e
do dado corrente sugerem que as
pressões inflacionárias não mostram tendência de arrefecimento.
Os dados mais recentes mostram que com inflação alta, justifica o aumento esperado da taxa
do Federal Reserve dos EUA em
sua reunião de política na próxima semana. Na semana passada,
o presidente do FED, Jerome Powell especulou aumento dos juros
em 25 pontos.
Dados recentes do Departamento de Comércio também
mostraram que os gastos de
consumo pessoal dos EUA, a
medida de inflação preferida do
Federal Reserve, subiram 6,1%
em janeiro em relação ao ano
passado.
A recém-anunciada proibição
do presidente dos EUA, Joe Biden, às importações de petróleo
russo deve elevar ainda mais
os preços na bomba de gasolina quando a inflação já estiver
elevada. “Certamente, isso teve um impacto na inflação, que
será vista em toda a economia”,
disse o presidente do Conselho
Empresarial EUA-China, Craig
Allen, à Xinhua. “O aumento do
preço do petróleo dificulta o trabalho de controle da inflação no
curto prazo.”

O

Senado aprovou, nesta
quinta-feira, o projeto de
lei (PL) 1.472/2021, que
altera a forma de cálculo do preço
dos combustíveis, além de criar uma
Conta de Estabilização. Esse fundo
funcionará como um mecanismo de
amortecimento contra flutuações
do preço do petróleo no mercado
internacional. O objetivo é reduzir
o valor dos combustíveis nos postos e evitar a oscilação constante de
preços para o consumidor. Agora, o
projeto segue para a Câmara.
O PL estabelece diretrizes da
política de preços na venda de
combustíveis e derivados do petróleo. São elas: proteção dos interesses do consumidor, redução da
vulnerabilidade externa, estímulo
à utilização da capacidade instalada das refinarias, modicidade de
preços internos, e redução da volatilidade de preços internos.
A lógica da Conta de Estabilização será economizar na baixa, retardando a queda dos preços, para
posteriormente retardar a alta dos
preços, contendo variações de curto prazo. Assim, a fonte prioritária
dessa conta sairá da própria margem de variação dos preços.
O texto também estipula que
os preços dos combustíveis derivados de petróleo praticados no
país tenham como referência as
cotações médias do mercado internacional, os custos internos de

produção e os custos de importação.
Uma das críticas do autor do
projeto, Rogério Carvalho (PT-SE), e que motivou sua redação,
está na fórmula atual de cálculo
dos preços dos combustíveis, com
base na Paridade de Preços Internacionais (PPI). Desde 2016, a
Petrobras adota o Preço Paritário
de Importação (PPI), que vincula o preço do petróleo ao mercado internacional tendo como
referência o preço do barril tipo
brent, que é calculado em dólar.
Portanto, o valor internacional
do petróleo e a cotação do dólar
influenciam diretamente na composição dos preços da companhia.
De acordo com o vice-presidente da Associação dos Engenheiros
da Petrobrás (Aepet), Felipe Coutinho, que corrobora com o senador petista, com preços altos em
relação aos custos de importação,
os combustíveis da Petrobras perdem competitividade e até 30%
do mercado brasileiro é transferido para os importadores. A
ociosidade das refinarias aumenta
também em até 30%, há redução
do processamento de petróleo e
da produção de combustíveis no
Brasil. No 2º trimestre de 2021, a
ociosidade das refinarias da estatal
foi de 25%. “Outra consequência
da política de preços é a desnecessária e perniciosa elevação da ex-

portação de petróleo cru”, afirma.
Segundo Coutinho, o custo de
extração (lifting cost) da Petrobras, incluída participação governamental e afretamento, no 2º trimestre de 2021, foi de 18,53 US$/
barril. Enquanto o custo de refino
foi de 1,63 US$/barril. Totalizando o custo de 20,16 US$/barril,
ou seja, de 0,67 R$/litro dos derivados (para a cotação de 5,30 R$/
US$, do 2º tri 21).
“É correto afirmar que existem outros custos de Exploração e
Produção (E&P), além dos custos
operacionais de extração, mesmo
se incluídos custos de afretamento
e participação governamental. Pode
se assumir, conservadoramente, que
o custo de equilíbrio seja de 25,00
US$/barril. Somado ao custo de refino, também conservador, de 2,00
US$/barril, se totaliza o custo de
27,00 US$/barril, suficientes para
arcar com custos operacionais, juros, impostos, seguros, depreciação
e amortização. Temos o custo total
de 0,90 R$/litro dos combustíveis
produzidos, em comparação com
os Preços Paritários de Importação
(PPI) proporcionam lucros superiores a 100%, o que não se justifica
para uma companhia estatal cujo
objetivo de criação, e prática em período praticamente integral de sua
história, foi de abastecer o mercado
brasileiro aos menores custos possíveis”, finaliza Coutinho.

Gasolina mais cara e senadores alteram ICMS

P

ara tentar reduzir o preço
dos combustíveis, o Plenário do Senado aprovou
nesta quinta-feira projeto que
altera a regra de incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
(ICMS) sobre os combustíveis
(PLP 11/2020). Foram 68 votos a
favor, 1 contrário e 1 abstenção.
Agora a proposta, que foi aprovada na forma do substitutivo
apresentado pelo relator da matéria, senador Jean Paul Prates (PT-RN), retorna para nova votação
na Câmara dos Deputados.
O texto aprovado no Senado estabelece cobrança monofásica (em
uma única fase da cadeia de produção) de ICMS para uma série de
combustíveis e propõe que o imposto tenha uma alíquota única para cada produto em todo o país. A
proposta, que também dá prazo para estados mudarem o ICMS sobre
combustíveis, integra um conjunto
de propostas apresentadas pelos
parlamentares na tentativa de frear
os recorrentes aumentos nos valores dos combustíveis.

O Senado votou projeto para
tentar parar o aumento dos combustíveis, mas a Petrobras foi mais
rápida e anunciou nesta quinta-feira
reajustes de preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras
a partir desta sexta-feira após 57
dias sem aumento. O preço médio
de venda da gasolina da Petrobras
para as distribuidoras passará de R$
3,25 para R$ 3,86 por litro.
Para o diesel, o preço médio de
venda da Petrobras para as distribuidoras subirá de R$ 3,61 para R$
4,51 por litro. Para o gás liquefeito
de petróleo, o valor subirá de R$
3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg, refletindo
reajuste médio de R$ 0,62 por kg.
Segundo a economista e doutora
em Desenvolvimento Econômico
pela Unicamp, Juliane Furno, esse
aumento causará um choque inflacionário, fazendo com que o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) – que mede a inflação oficial do país – chegue a 7% em
2022. Furno afirma que a alta terá
um efeito em cadeia, conduzindo ao
aumento do desemprego no país.

“Desde abril de 2021 o item
“combustíveis” alterna entre o
primeiro e o segundo lugar entre
os itens que mais pesam no cômputo geral da inflação mensal.
Portanto, o aumento no preço dos
derivados vai ser um verdadeiro
“choque” inflacionário em uma
economia que já vive com uma
inflação a cima do teto da meta”,
afirmou ao Portal Vermelho.
Outro impacto, acrescentou
Juliane Furno, é que, caso esse
aumento de custos não seja completamente repassado para o consumidor quem vai absorver isso
será o empresário.
Outra categoria que está desesperada com o aumento, é a dos
caminhoneiros. Através de nota,
a Associação Nacional dos Transportadores do Brasil (ANTB),
classificou o último aumento dos
preços dos combustíveis como
“abuso contra os caminhoneiros e
toda a sociedade” e quer a “reestatização da empresa. Nós não suportamos mais e não vamos pagar
essa conta”, afirma José Roberto
Stringasci, presidente da ANTB.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0513
R$ 5,1870
R$ 5,5077
R$ 0,7927
R$ 320,00

ÍNDICES
IGP-M

1,83% (fevereiro)
1,82% (janeiro)

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

0,69%
0,81%
10,75%
0,63% a.m.
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Vislumbres de compromisso
Por Edoardo
Pacelli

A

possibilidade de
um compromisso
entre a Rússia e a
Ucrânia começa a ser mais
concreta. A guerra continua, assim como os vários
cercos que as forças russas
estão realizando, em várias
frentes. Mas a impressão
é que, tanto por parte de
Kiev, como por parte de
Moscou existe a necessidade de começar a negociar
com seriedade.
A terceira rodada de
negociações na Bielorrús-

sia não deu os resultados
desejados, mas talvez esse novo fracasso pode ter
desencadeado discursos
mais realistas e a intenção
de encontrar uma solução.
A Ucrânia está resistindo
vigorosamente, mas com a
terrível certeza de que não
poderá fazê-lo por muito
tempo. Kiev está agora
quase totalmente cercada,
não tem aviação e a catástrofe humanitária em curso ainda não é quantificável.
A Rússia, por outro lado, está ciente de que uma
guerra exaustiva pode ter

efeitos devastadores nas
Forças Armadas, na opinião pública e na economia do país, já sufocada
por sanções internacionais.

Kiev está
cercada, e
Rússia sabe
os custos
da guerra
O presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, já
havia mostrado alguns vislumbres da negociação, nas
últimas 48 horas. Compa-

rado com as primeiras afirmações após a agressão, em
que parecia orientado para
a intransigência, também
para provocar a reação do
Ocidente, agora Zelensky
reitera que está pronto para
negociar.
“Meu objetivo é acabar
com a guerra. Compromissos podem ser aceitos, mas
não devem significar uma
traição ao meu país. O outro lado também deve estar
disposto a se comprometer;
esta é a única saída para a
atual situação”, declarou
o líder ucraniano ao jornal
alemão Bild. E relançou a

proposta de um encontro
com o presidente russo
Vladimir Putin, “só depois
de conversas diretas” entre
os dois “podemos pôr fim a
esta guerra”.
As exigências do Kremlin são sempre as mesmas. A “desnazificação”
da Ucrânia, repetida por
Putin e sua equipe, a neutralidade, pela Constituição, o reconhecimento da
Crimeia como parte da
Federação Russa e a independência das repúblicas
populares de Donetsk e
Luhansk. Pedidos muito
rigorosos sobre os quais,

por enquanto, Moscou parece intransigente.
Ihor Zhovkva, vice-chefe
de gabinete de Zelensky,
disse nas últimas horas que
o governo está disposto a
falar sobre a neutralidade
da Ucrânia, mas sem renunciar a territórios. “Nossa
primeira condição para ter
tal negociação – disse o assessor do presidente – é o
cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas.”

Carnaval e Auto do Novilho
Furtado.
Entre 2003 e 2004, viveu
Romeu, no seriado infantil Teca, na televisão. Em
2004, atuou em A Zeropéia
e A Aranha Arranha A Jarra A Jarra Arranha A Aranha. Em 2010, participou
da montagem de Gorda. Já
a estreia na televisão aconteceu em 1997, protagonizando o episódio Meu Guri,
do programa Você Decide,
na Rede Globo. Em 2007,
atuou em Pé na jaca, como
o árabe Houssein; em 2011,
integrou o elenco de Cordel
Encantado, como o polígamo Farid; em 2013, atuou
em Amor à vida; e, em 2014,
participou da série Dupla
identidade. Em 2015, foi escalado para fazer o médico
Everaldo em Verdades Secretas.
Já Larissa fez o seu primeiro trabalho, em teatro,
no espetáculo Um Conto de
Inverno, em 1996, interpretando a antagonista Fernanda. Em 2000, foi escalada
para apresentar diversos
curtas e séries pela afiliada da Rede Globo no Rio
Grande do Sul. Fez cerca
de 10 curtas de um episódio cada, na emissora. Em
julho de 2008, recebeu convite para atuar em uma minissérie baseada na carreira
da cantora Maysa. Venceu
cerca de 203 candidatas,
até que agradou o diretor
Jayme Monjardim, pela sua
imensa semelhança com
a cantora Maysa, mãe do

próprio diretor. Larissa ficou envolvida cerca de um
ano entre a preparação e a
gravação da minissérie, que
acabou sendo indicada ao
Emmy Internacional 2009,
na categoria de Melhor minissérie para TV.
Em 2010, interpretou a
protagonista Samantha no
espetáculo Aquelas Mulheres.
Em maio do mesmo ano,
foi escalada para interpretar
a tímida Felícia Lobato, na
novela Passione, de Silvio de
Abreu. Em 2011, viveu duas personagens na peça Eva
Futura, ao lado de Pedro
Paulo Rangel e Bruno Ferrari. No ano seguinte, foi
para a RecordTV. Em 2015,
ganhou papel de destaque
em Os Dez Mandamentos, interpretando Miriã.
Vera Fischer começou
sua vida profissional como
modelo, sendo vencedora do concurso Miss Brasil
1969. Seu primeiro trabalho
artístico foi no cinema, em
1972, quando interpretou
Ângela em Sinal Vermelho
– As Fêmeas; mas seu destaque aconteceu no filme
Intimidade, dando vida a personagem Tânia Velasco, no
qual foi eleita Melhor Atriz
pelo Troféu APCA. Na televisão fez sua estreia, em
1977, na telenovela Espelho
Mágico, mas só foi reconhecida quatro anos depois, ao
viver Luiza, em Brilhante, no
qual lhe garantiu indicação
como Melhor Atriz no Troféu Imprensa.
Na televisão, Vera en-

carnou numerosos papéis
em novelas, minisséries e
programas, também sendo
reconhecida pela indicação
de Melhor Atriz em Mandala, O Clone e Laços de Família; essa última, por sua vez,
ganhou o prêmio de Melhor Atriz de Novela pelos
Melhores do Ano de 2000.
No cinema, destacou-se ao
viver a prostituta Anna, personagem que lhe garantiu
como melhor atriz no Prêmio Air France e no Festival de Brasília. Além disso,
Fischer também foi homenageada, em 2017, com o
Prêmio Sesc e, dois anos
depois, com o Festival de
Vitória e Prêmio The Winner Awards.
Neste momento tão
sombrio em que se vive,
prestigiar o teatro, os atores e à cultura, assistindo a
um bom espetáculo, pode
ser uma válvula de escape.
Certamente, permanecer
no Clara Nunes, por uma
hora, será um momento para um bom entretenimento
e, ao mesmo tempo, oportunidade de se rever ao vivo e em cores a bela Vera
Fischer, estonteante como
sempre, e comprovar mais
uma vez o seu talento e brilho; testemunhar o trabalho
vigoroso de Larissa Maciel;
e comprovar mais uma interpretação impecável de
Mouhamed
Harfouch,
aplaudindo-os vivamente.

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

Vera Fischer e a magia do teatro
Por Paulo Alonso

C

ada vez mais linda e exuberante, a
atriz Vera Fischer
está de volta aos palcos
cariocas. Ao lado dos atores Mouhamed Harfouch e
Larissa Maciel, ela estreia a
peça Quando eu for mãe, quero
amar desse jeito, de Eduardo
Bakr, nesta sexta-feira, 11
de março, no Teatro Clara
Nunes, sob a direção atenta
e mágica de Tadeu Aguiar.
Programada para estrear
em março de 2020, por causa da pandemia, os planos
do elenco e da produção
tiveram de ser adiados por
dois anos. Com esse tempo de espera, os três atores
tiveram de decorar o texto
novamente e montar o cenário outra vez. Todas essas
adversidades serviram para que Vera, Mouhamed e
Larissa se dedicassem ainda
mais aos seus personagens
e o resultado desse trabalho
poderá ser apreciado até o
final de abril, quando essa
curta temporada se encerrará no Rio de Janeiro.
Vera está feliz com esse
retorno, porque ama o palco e gosta de ver as pessoas
ao vivo. O papel de Dulce
Carmona, uma septuagenária, que interpreta é bem
diferente dos que ela já encarnou. Na trama, Dulce
recebe a notícia de que seu
único filho, Lauro, vivido
por Mouhamed, vai se casar
com uma mulher que ela
não conhece, interpretado

por Larissa.
A peça é uma comédia
ácida, protagonizada por
Vera, que narra que, além
do amor materno, há outros amores permeando o
texto, como o amor do filho pela mãe, do homem
pela mulher, da mulher pelo
homem, e, até, pelos filhos
que poderão vir. O texto de
Eduardo Bakr mostra um
pouco desse amor atávico,
mais forte do que a gente.
A comédia apresenta a
luta de uma mãe obcecada
para dar ao filho um futuro
digno de sua classe social.
A aristocrática Dona Dulce
Carmona entra numa guerra com a noiva do filho para manter a imagem da família. A peça, na realidade,
quer colocar uma lente de
aumento sobre sentimentos e sensações de cada um
dos personagens. O autor
destaca, no texto, o exagero
sobre os pensamentos, desejos e motivações.
O cenário de Natália Lana ambienta o espetáculo
em uma casa aristocrática
com certa decadência. Já
o figurino de Dani Vidal e
Ney Madeira busca acentuar a personalidade dos personagens, oferecendo apoio
a suas transformações ao
longo do espetáculo. A luz
de Daniela Sanchez pretende manter a atmosfera de
tensão constante. E com
essa luz é possível manipular quase que imperceptivelmente, por meio dos diferentes ângulos e recortes,
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as mudanças de cenas, num
clima de mistério e suspense. A trilha sonora de Liliane Secco, para lá de criativa,
faz uso de instrumentos virtuais, recurso que dispensa
a participação de músicos
ao vivo.
A peça reúne três atores
com trajetórias diferentes.
Larissa Maciel, lembrada
até hoje pela irretocável interpretação da cantora Maysa, vive uma personagem
que vai se revelando aos
poucos e que o público terá de decifrá-la. Larissa está
trabalhando com Vera pela
primeira vez, e pela segunda, com Mouhamed.

Neste
momento tão
sombrio, deve-se
prestigiar
a cultura
Mouhamed, de ascendência árabe por parte de
pai e luso-brasileira por parte de mãe, é engenheiro civil, e começou a fazer teatro
ainda criança até decidir se
dedicar somente à carreira
artística. Estreou no teatro
em 1994, em Estação Baixo
Gávea. Depois emendou
vários espetáculos, como
Decolando na Onda (1996),
Teen Lover (1997), Se você Me
Ama (1998), Os Candidatos
(1999), A Prosa de Nelson
(2000), Forró da Revolução Popular (2000). Foi premiado
pelas peças A Menina Que
Perdeu O Gato Enquanto Dançava O Frevo Na Terça-Feira de
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Caged apura que Brasil gerou 155
mil empregos formais em janeiro
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

O caos da
liberação das máscaras

D

e forma intempestiva e pressionado por parte do
empresariado, o prefeito Eduardo Paes liberou as
máscaras no Rio de janeiro, agora em lugares fechados.
Ação que vai trazer problemas sérios nas próximas semanas e que pode inclusive inviabilizar os desfiles das escolas
de samba em abril. Enquanto isso, Dória, em São Paulo,
desenvolve ações gradativas.

Petrópolis ganha
casa de espetáculo
O distrito de Itaipava, no município de Petrópolis, inaugura, dia 5 de maio, com show da Adriana Calcanhoto,
uma casa de espetáculo com 120 lugares. O projeto envolve gastronomia, shows internacionais e até um espaço
externo para apreciadores de charuto.

Rússia distorce
notícias da guerra
Putin proibiu, com pena de prisão de 15 anos, considerar guerra ou invasão o massacre da Ucrânia, que já gerou
2 milhões de refugiados e matou crianças e civis em várias
cidades. Os nacionais, cuja imprensa é quase toda estatal,
são levados a pensar tratar-se de uma missão de paz dos
militares para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. As
televisões não mostram tanques, nem bombas.

Plurale e a luta constante
A Plurale, dirigida por Sonia Araripe, completa 15 anos
e tem mantido uma linha independente de notícias, mas
sempre denunciando abusos e desvios. A imprensa independente que mantém suas portas abertas para a realidade
e sustentabilidade.

Cursos desatualizados
É cada vez maior o número de pós-graduações online,
com preços muito competitivos, que oferecem aulas gravadas há 5 ou 6 anos, sem nenhuma atualização. E dizem
que tem nota 5 na avaliação (a maior). Alô, Ministério da
Educação...

Itália em foco no Rio
Uma escultura elaborada pelo artista Gianguido Bonfanti para celebrar o bicentenário da imperatriz napolitana
Teresa Cristina, considerada a “mãe dos brasileiros”, será
inaugurada dia 14 de março na Praça Itália. O cônsul
Paolo Miraglia não para um minuito.

Cirurgia plástica em live
O conceituado cirurgião plástico Marcelo Daher inicia,
também no próximo dia 14 de marco, um programa
quinzenal de lives, apresentado por Viviane Fernandes.
Sempre às quintas, às 19 horas, vai abordar inúmeros assuntos no @vivifernandestur

Frase da semana
“Sinto um perfume que vem de longe. Ao invadir
minhas narinas, me enche de um calor diferente, da harmonia comigo mesmo. Brota um novo sabor na minha
boca, da felicidade misturada com o frescor das folhas
emudecidas que presenteiam meu amanhecer. Sou isso
mesmo, sem muito rodeios com o vigor de uma nova
sensação climática: a do amor.” – Bayard Boiteux

Estoque no país chegou a 40,83 milhões, crescimento de 0,38%

O

Brasil fechou o
mês de janeiro de
2022 com um saldo de 155,17 mil empregos
formais, segundo balanço
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Novo Caged) apresentado
nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. O
saldo foi resultado de 1,77
milhão de admissões e de
1,62 milhão de desligamentos. Com isso, o estoque de
empregos formais no país
chegou a 40,83 milhões, o
que representa uma variação de 0,38% em relação ao
estoque do mês anterior.
Os números mostram
que, no mês de janeiro, quatro dos cinco grupamentos
de atividades econômicas
apresentaram saldo positivo,
com destaque para o setor
de serviços, com a geração
de 102,02 mil novos postos
de trabalho formais. O destaque fica para as atividades
de informação, comunicação e atividades financeiras,
imobiliárias, profissionais e
administrativas, que geraram
58,77mil postos.
Na sequência vem a indústria geral, que gerou

51,41 mil postos, construção civil, com 36,8 mil postos e agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e
aquicultura, com 25,01 mil
postos. O setor de comércio teve saldo negativo de
60,08 mil postos.
“Foram 15,60 mil admissões e 12,51 mil desligamentos na modalidade
de trabalho intermitente
- empresa contrata um funcionário para prestar serviços de forma esporádica
- gerando saldo de 3,08 mil
empregos, envolvendo 3,78
mil estabelecimentos contratantes. Um total de 201
empregados efetuou mais
de um contrato na condição
de trabalhador intermitente”, informou a pasta.
Em janeiro de 2022,
houve 21,36 mil admissões
e 17,53 mil desligamentos
na modalidade de trabalho
intermitente, gerando saldo de 3,82 mil empregos,
envolvendo 4,82 mil estabelecimentos contratantes.
Além disso, 355 empregados celebraram mais de um
contrato na condição de
trabalhador intermitente.
“Do ponto de vista das

atividades econômicas, o
saldo de emprego na modalidade de trabalho intermitente distribuiu-se por
serviços (2,59 mil postos),
construção civil (1,25 mil
postos), indústria geral (824
postos), agropecuária (81
postos) e comércio (menos
924 postos)”, informou o
Ministério da Economia.
Já em relação ao trabalho
em regime de tempo parcial
foram registradas 16,37 mil
admissões e 15,68 mil desligamentos, gerando saldo de
683 empregos, envolvendo
6,57 mil estabelecimentos
contratantes. Um total de
96 empregados celebrou
mais de um contrato em regime de tempo parcial.
Entre as atividades econômicas, o saldo de emprego em regime de tempo
parcial ficou distribuído da
seguinte forma: indústria
geral, com 1,31 mil postos,
serviços, com 121 postos,
construção, com 55 vagas,
agropecuária, com 32 postos e comércio, com saldo
negativo de 773 postos.
Em janeiro de 2022, houve 17,97 mil desligamentos mediante acordo entre

empregador e empregado,
envolvendo 12,29 mil estabelecimentos, em um universo de 11,41 mil empresas. Houve 49 empregados
que realizaram mais de um
desligamento.
Estados
De acordo com o Novo
Caged, no mês de janeiro de
2022, apenas 19, dos 27 estados registraram saldos positivos. Entre os estados que
mais geraram vagas, o destaque é para São Paulo, com
48,35 mil novos postos. Santa Catarina, com 23,35 mil, e
Paraná, com 18,35 mil.
Os estados que apresentaram maior saldo negativo de
vagas foram: Sergipe, com
menos 1,25 mil postos Ceará, com menos 1,5 mil postos
e Rio Grande do Norte, com
menos 2,43 mil postos.
Para o conjunto do território nacional, o salário médio de admissão em janeiro/2022 foi de R$ 1,92 mil.
Comparado ao mês anterior, houve aumento real de
R$ 115,24 no salário médio
de admissão, uma variação
em torno de 6,38%.

Congresso derruba veto e garante renegociação
de dívidas para pequenas empresas

O

Congresso Nacional decidiu
nesta quinta-feira derrubar o veto integral
(VET 8/2022) ao Projeto de Lei Complementar
(PLP) 46/2021, que institui um programa de renegociação de dívidas para
pequenas e microempresas. No Senado, foram 65
votos a 2 pela derrubada
do veto. Na Câmara dos
Deputados, foram 430 votos pela derrubada do veto
e apenas 11 votos pela sua
manutenção, além de uma
abstenção.
Segundo a Agência Senado, a renegociação prevista

no projeto será feita por
meio do Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito
do Simples Nacional (Relp).
De autoria do senador Jorginho Mello (PL-SC), o
projeto havia sido aprovado
no Senado em 5 de agosto
do ano passado, na forma
do substitutivo do senador
Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), e em 16 de dezembro pela Câmara dos
Deputados.
Jorginho Mello anunciou em Plenário um acordo com o governo federal
para a derrubada do veto.
Ele disse que o governo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE
COOPERATIVA ADERMAK - COOPERATIVA DE CONSUMO
CNPJ 29.468.330/0001-98 / NIRE 33400056272
A Diretora Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA ADERMAK - COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca todos os Cooperados Associados para participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no
dia 26 de Março de 2022, em primeira convocação às 09h00min com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01 (um)do número total
de Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para
deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída/Renúncia de
Cooperados; 2. Inclusão de Cargos na Diretoria; 3. Reforma Estatutária.
Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2021; 2.
Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras
ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; 5. Destinação
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021;
6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/Substituição de
Membros da Diretoria. Rio de Janeiro/RJ, 11 de Março de 2022.
MARLIANY ROCHA MEIRELES
DIRETORA PRESIDENTE

reconhece a importância
do Relp como forma de
estimular o crescimento
econômico do país. Segundo o senador, a derrubada
do veto pode beneficiar
cerca de 650 mil pequenos
negócios. “É para os que
sofreram na pandemia que
nós trabalhamos. [A derrubada do veto] é uma forma de ajudar os pequenos
empresários a gerar emprego e crescimento para
o Brasil”, afirmou ele.
O programa concede descontos sobre juros,
multas e encargos proporcionalmente à queda de faturamento no período de

março a dezembro de 2020,
em comparação com o período de março a dezembro
de 2019. Empresas inativas
no período também podem
participar.
Na mensagem de veto (agora derrubado pelo
Congresso), a Presidência
da República havia alegado a constatação de vício
de inconstitucionalidade e
contrariedade ao interesse
público, pois, segundo o
governo, o benefício fiscal implicaria renúncia de
receita. Haviam sido consultados o Ministério da
Economia e a AdvocaciaGeral da União.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA BODY BEACH - COOPERATIVA DE CONSUMO DE ROUPAS E ACESSORIOS ESPORTIVOS
CNPJ 26.324.404/0001-24 / NIRE 3340005524-1
A Diretora Presidente da COOPERATIVA BODY BEACH - COOPERATIVA DE CONSUMO DE ROUPAS E ACESSORIOS ESPORTIVOS, no uso
de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária,
a serem realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do
acontecimento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19),
será feita por meios online, no dia 26 de março de 2022, em primeira convocação às 08h30min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total
de Cooperados Associados, em segunda às 09h30min com metade mais
01 (um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última
às 10h30min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício
Social do Ano de 2021; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4.
Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do ano
de 2021; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social
do ano de 2021; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/
Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 11 de Março de 2022.
JULIANA DA SILVA BOUÇAS
DIRETORA PRESIDENTE
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Paes busca influencers do
interior para reforçar PSD

O

prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), sempre centrado na administração municipal, deixou sua zona
de conforto e está dedicando mais tempo às articulações
partidárias. Paes corre para atrair políticos influencers (só
para usar o termo da moda) de várias regiões do estado.
Ele quer formar uma base sólida em Brasília e na Alerj e
garantir uma nominata forte para as eleições de outubro.
Paes tem pressa, já que os políticos podem mudar de partido até o dia 1º de abril, sem a perda do mandato atual.

Noel de Carvalho

Aniversariante cobiçado
O deputado Noel de Carvalho (PSDB) fez aniversário no início do mês e alguém espalhou outdoors pela
Zona Oeste do Rio felicitando o parlamentar. Acontece
que Noel tem seu reduto em Resende, a quilômetros de
distância, onde foi prefeito duas vezes. Mas o “mimo”
funcionou, Noel já cogita integrar a tropa de choque de
Eduardo Paes e apoiar seu candidato a governador. Seja
ele quem for.

Desenvolvimento regional
O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano
(PT), assina com a dupla Luiz Paulo (Cidadania) e Lucinha (PSDB) vários projetos de lei que beneficiam economicamente regiões do estado, permitindo seu desenvolvimento sustentável, com geração de empregos. Um
deles dispõe sobre o tratamento tributário especial de
caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais.

Votação temática e homenagens
Na última terça-feira, Dia Internacional da Mulher,
a Alerj teve uma pauta de votação dedicada a propostas para proteção e valorização feminina. Os deputados
gostaram da iniciativa e agora querem adotar a prática de
votações temáticas em datas especiais.

Bem-estar animal
O vereador Luiz Ramos Filho (PMN) é conhecido por
sua defesa aos animais. Mas sua seara vem sendo invadida
pelos colegas de plenário na Câmara do Rio. O vereador
Vitor Hugo (MDB), por exemplo, apresentou projeto de
lei criando a Carteira de Identidade Digital Animal (Cida),
destinada à identificação de cães e gatos no Município. O
vereador Waldir Brazão (Avante) é o autor do projeto que
cria regras para animais domésticos em praças e espaços
públicos.

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 18/03/2022, às 8h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá Earp
nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre eleição/reeleição
de Diretoria. Petrópolis, 07/03/2022. Marcio Salles Gomes - Diretor; André
Lermontov - Diretor.

Sexta-feira, 11 de março de 2022 l Monitor Mercantil

Vendas do varejo cresceram
0,8% de dezembro para janeiro

O

volume de vendas do comércio
varejista teve alta
de 0,8% na passagem de dezembro de 2021 para janeiro deste ano. De novembro
para dezembro o setor teve
queda de 1,9%. Os dados
da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), foram divulgados nesta quinta-feira
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
No acumulado de 12
meses, o setor tem alta de
1,3%. Na comparação com
janeiro do ano passado, no
entanto, o varejo recuou
1,9%, a sexta queda consecutiva neste tipo de comparação. Também houve perda de 0,2% na média móvel
trimestral.
Na passagem de dezembro para janeiro, a alta foi
puxada por equipamentos
e material para escritório
informática e comunicação (0,3%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria
(3,8%) e de outros artigos

de uso pessoal e doméstico (9,4%).
Cinco segmentos tiveram
queda: tecidos, vestuário e
calçados (menos 3,9%), livros, jornais, revistas e papelaria (menos 2%), móveis
e eletrodomésticos (menos
0,6%), combustíveis e lubrificantes (menos 0,4%) e
hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas
e fumo (menos 0,1%).
A receita nominal cresceu 1,5% de dezembro
para janeiro, 1% na média
móvel trimestral, 10,6% na
comparação com janeiro de
2021 e 14% no acumulado
de 12 meses.
O varejo ampliado, que
inclui veículos e materiais de
construção, recuou 0,3%,
em seu volume de vendas,
na passagem de dezembro
para janeiro, devido às quedas de veículos, motos, partes e peças (menos 1,9%)
e materiais de construção
(menos 0,3%). O volume
do varejo ampliado também
teve queda de 1,5% na comparação com janeiro do ano

passado, mas subiu 0,2% na
média móvel trimestral e
4,6% no acumulado de 12
meses.
A receita nominal do segmento teve altas de 1,2% na
comparação com dezembro, de 12% em relação a
janeiro do ano passado e de
18,4% no acumulado de 12
meses.
Em São Paulo, com o
comércio funcionando de
portas abertas e sem as
restrições de horário e de
capacidade, a movimentação do varejo da capital foi
5,2% maior em fevereiro,
na comparação interanual.
O dado é do Balanço de
Vendas, indicador elaborado pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal da
Associação Comercial de
São Paulo (IEGV/ACSP),
com amostra da Boa Vista
SCPC.
Por outro lado, confirmando as estimativas dos
economistas da ACSP, fevereiro fechou com retração
de 5,5% sobre janeiro deste ano, apesar de os dados

preliminares (primeira quinzena de fevereiro do ano)
terem registrado avanço de
3,3%. “O resultado está na
expectativa para o mês, porque janeiro tem mais dias
úteis que fevereiro”, explica o economista da ACSP,
Marcel Solimeo.
Embora os desfiles das
escolas de samba tenham
sido suspensos na capital, o
feriado de Carnaval não foi
cancelado, o que também
contribuiu para a queda, de
acordo com o economista.
O resultado mensal ainda foi 1,7% abaixo de igual
período de 2020. Isto é,
o varejo paulistano ainda
amarga reflexos negativos
causados pelas restrições
impostas ao comércio em
virtude da pandemia.
“Temos que continuar
melhorando para atingir o
patamar anterior à pandemia. Não há expectativa de
um crescimento significativo porque a economia na
sua totalidade não crescerá
de forma expressiva”, finaliza.

Comissão da Alerj cobra concursos
para engenheiros e arquitetos

A

realização de concurso para engenheiros e arquitetos pela Secretaria Estadual
de Infraestrutura e Obras
foi a principal sugestão da
Subcomissão de Tributação
e Orçamento da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj), em audiência pública que debateu o
programa Pacto RJ, nesta
quinta-feira. A medida foi
proposta ao secretário da
pasta, Max Lemos, para assegurar que não haja descontinuidade nos projetos
de obras do estado nos próximos cinco anos.
“É preciso que haja concurso com quadros efetivos,
essa máquina pública precisa ter continuidade. Além
disso, as contas de controle devem ser assinadas por
servidores de carreira e não
por funcionários comissionados, como acontece
em vários setores públicos.
Hoje a pasta trabalha com

muitos funcionários extra-quadro, em parcerias com
universidades, o que não
deixa de ser uma terceirização do profissional, o que,
a longo prazo, pode não ser
bom para o estado”, destacou o presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo (Cidadania).
O deputado ainda lembrou que, no dia 02 de abril,
o atual secretário, que está a
frente da pasta desde junho
de 2021, pretende retornar
ao cargo de deputado para
concorrer às próximas eleições e a equipe da secretaria
poderá passar por mudanças. “Por isso, é fundamental um quadro efetivo nesta
secretaria. Os projetos precisam ser de estado e não
de governo. Não podemos
correr o risco de ter uma
nova troca de equipe e o
trabalho voltar à fase inicial
faltando nove meses para o
final desse governo”, justificou o parlamentar.

ELEIÇÕES SINDICAIS 2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE CIMENTO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - INDUSCIMENTO
CNPJ 34.010.918/0001-33
Pelo presente Edital, faço saber que no dia 11 de abril de 2022, no período
de 09:00 às 15:00 horas, na sede desta entidade, será realizada eleição
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, ficando
aberto o prazo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, nos termos
previstos no Estatuto Social da entidade. O requerimento, acompanhado
de todos os documentos exigidos ao registro, será dirigido ao Presidente
da Entidade, podendo ser assinado por qualquer candidato componente da
chapa. A Secretaria da entidade funcionará, no horário de 09:00 às 12:00
horas, e de 14:00 às 17:00 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa habilitada para recebimento de documentação e fornecimento de correspondente recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser
feita no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso não seja obtido “quórum”
em primeira convocação, a eleição em segunda votação, será realizada
no dia 12 de abril de 2022, e não obtido “quórum” na segunda votação, a
eleição em terceira votação, será realizada no dia 13 de abril de 2022. Caso
haja somente uma chapa registrada as segundas e terceiras votações dar-se-ão duas horas após a primeira, conforme previsto no Art.34 parágrafo
2º do Estatuto Social e, em caso de empate, novo pleito será realizado 5
(cinco) dias após tal fato. Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.
Marcelo Diab Elias Kaiuca - Presidente.

Em resposta, o secretário
disse que essa também é uma
preocupação da equipe e informou que já foi aberto um
processo para a realização
deste concurso. “Estamos
terminando de quantificar e
fazer o levantamento de qual
a necessidade de mão de obra
no setor para então apresentarmos o pedido à equipe
do Regime de Recuperação
Fiscal (RRF)”, explicou Max.
Luiz Paulo solicitou à secretaria, o número do processo
e a cópia integral do documento que estaria pedindo a
abertura do concurso.
Entre as obras previstas
para os próximos anos, o
secretário informou que a
Empresa de Obras Públicas
do Estado do Rio (Emop/
RJ), vai focar no reparo de
batalhões da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros,
delegacias, prédios administrativos e unidades de
saúde. Na área da educação,
a secretaria se comprome-

teu a construir sete novas
escolas, entre elas, uma em
Guaratiba, na Zona Oeste
da Capital, e outra em Parada de Lucas, na Zona Norte. “E só estamos fazendo
poucas obras na área de
educação porque a Secretaria de Estado de Educação
(Seeduc) preferiu comandar
as obras para o setor por
lá”, afirmou o secretário.
Habitação também é uma
pauta em destaque na secretaria, a previsão é que, nos
próximos cinco anos, sejam
construídas dez mil casas
para a população fluminense. “O estado precisa pagar
a sua dívida com moradores
das enchentes e catástrofes
que ocorreram nos últimos
anos. Temos ainda a tragédia de Petrópolis para resolver. Essas casas vão socorrer muitas pessoas. Serão
R$ 700 milhões investidos
esse ano para o sistema social de habitação”, antecipou o secretário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA DA COOPÓTICA
Ilmo. (a) Srs. (as) Cooperados da COOPOTICA – COOPERATIVA
DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO COOPOTICA NIRE: 33400051904 e
CNPJ: 15.590.701/0001-03 Prezado (a) Senhor (a). Cooperado (a):
O Presidente da COOPOTICA – COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, com sede a Rua Dr. Francisco Portela, Nº 2463, Sala 108,
Bairro: Porto Velho, Cidade: São Gonçalo - RJ, CEP:24.435-001 no uso
de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos
os cooperados em conformidade com a Legislação em vigor e do seu
Estatuto Social para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária , a ser
realizada em sua sede, no dia 26/03/20201 às 09:00 horas, em primeira
convocação, com 2/3 do número de sócios, às 10:00 horas em segunda
convocação com metade mais um dos cooperados, às 11:00 horas com
o número mínimo de 16 (dezesseis) cooperados para tratar da seguinte
Ordem do Dia: 1. Prestação de contas acompanhadas do parecer
do conselho fiscal compreendendo o relatório de gestão, balanço
e demonstrativos das sobras apuradas ou rateio das perdas; 2.
Eleição de Membros do conselho fiscal; 3. Assuntos Gerais. Para
efeito de quórum, a cooperativa possui nesta data 26/03/2021 o nº de 30
cooperados em dia com suas obrigações. Atenciosamente,
JEFFERSONTHOMAZ DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA COOPERATIVA
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Três perguntas: como está a reforma tributária?
Por Jorge Priori

C

om o objetivo de
facilitar a aprovação da reforma
tributária, o Governo Federal montou uma estratégia
baseada no seu fatiamento.
Com isso, surgiram a PEC
110/2019, de iniciativa do
Senado, e a PEC 45/2019,
de iniciativa da Câmara, que
tratam de formas diferentes
da criação do IBS; e o PL
3887/2020, que trata da
unificação do PIS e da Cofins, e o PL 2337/2021, que
trata da reforma do imposto de renda, ambos de iniciativa do executivo.
Estamos no último ano do
atual mandato do presidente Jair Bolsonaro, e nenhum
desses projetos foi aprovado.
Aqui nós temos uma questão interessante. Em junho
de 2021, a reforma do imposto de renda foi apresentada com muita pompa e
circunstância pelo ministro
da economia Paulo Guedes
como a segunda fase da reforma tributária. Entregue à
Câmara dos Deputados, ela
foi rapidamente aprovada
e encaminhada ao Senado.
Em paralelo, surgiu a intensa discussão da tributação
dos dividendos, ponto mais
polêmico do projeto e que

fez com que muitas empresas antecipassem esses pagamentos de 2022 para 2021,
muitas vezes fazendo vultosas remessas para o exterior.
Isso foi feito para se evitar a
tributação que poderia começar em 2022.
Contudo, o ano terminou sem que a reforma do
imposto de renda passasse pelo Senado. Agora, se
ela for aprovada em 2022,
seus efeitos passam a valer
somente em 2023. Ou seja, toda a discussão sobre a
tributação de dividendos e
a consequente antecipação
de pagamento que foi feita por muitas empresas no
segundo semestre de 2021
acabou sendo por nada.
Para entendermos como está a reforma tributária, conversamos com o
advogado Carlos Eduardo
Navarro, sócio de Galvão
Villani, Navarro e Zangiácomo Advogados.
Como está a reforma
tributária no Congresso
Nacional?
A estratégia do governo
de fatiar a reforma tributária fez com que tenhamos
diferentes status: alguns
projetos estão mais avançados, com a aprovação em
uma das casas legislativas, e

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
(“Companhia”)
Companhia Aberta
CNPJ/ME N° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Disponibilização da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 04 de março de 2022, às 8 horas. A Companhia vem informar sobre a
disponibilização da íntegra da ata acima mencionada na página da internet deste
jornal, na mesma data desta edição impressa, a qual poderá ser acessada através
do seguinte link: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/2022
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS
DO COMÉRCIO E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO. Em cumprimento ao Art. 605 da CLT,
ficam NOTIFICADOS todos os EMPREGADORES das categorias
profissionais de agentes autônomos do comércio e em empresas de
assessoramento, perícias, informações e pesquisas, que prestam serviço
no Município do Rio de Janeiro/RJ, devendo as empresas descontar em
favor do SINDAUT - Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos
do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Município do Rio de Janeiro – CNPJ nº 27.903.715/0001-00
– Código Sindical nº 913.005.562.878003, na forma de Lei nº 13.467, de
13 de Julho de 2017, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista no art. 578
e seguintes da CLT, de seus empregados a importância correspondente à
remuneração de 01 (um) dia de trabalho na folha de pagamento no mês
de março de 2022 (CLT, art. 580) e recolher os valores descontados
através da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
– GRCSU, junto a Caixa Econômica Federal, durante o mês de abril
de 2022. O comprovante de depósito e relação nominal dos empregados
com respectivos salários, funções e valores descontados, deverão ser
remetidos a este Sindicato (CLT, art.583) no prazo de até 30 dias após o
recolhimento (Nota Técnica da SRTE n° 202/2009). O recolhimento após
30 de abril (CLT, art.600) será acrescido de multa de 10% (dez por cento)
no primeiro mês de atraso, acrescida de mais 2% (dois por cento) por
mês subseqüente, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
e correção monetária. Registre-se que Assembleia Ordinária realizada
no dia 15/12/2021 autorizou prévia e expressamente o Desconto e
recolhimento da contribuição Sindical, sendo que esta decisão tem
validade para todos os membros das categorias representadas pelo
SINDAUT, nos termos do Artigo 513, 545 a 610, da CLT, e Enunciado
n° 38 da ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho). O SINDAUT estará procedendo à distribuição das Guias
de Contribuição Sindical dos empregados referente ao exercício de 2022.
Rio de Janeiro, 10 de Março de 2022.
Fernando Bandeira – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA ESEM
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os professores da Escola SESC
de Ensino Médio (ESEM), associados ou não ao Sindicato, a comparecerem à Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 16 de março de 2022, às
19h, em primeira convocação e às 19h30 em segunda e última, com qualquer número de presentes, via aplicativo ’Zoom’, sendo certo que o convite será enviado
aos professores, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1- aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção da Escola
SESC de Ensino Médio (ESEM), com vistas à abertura do processo de negociação
coletiva para data-base de 2022;
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de natureza
assistencial 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.;
6 - assuntos gerais.

IMPORTANTE: para terem acesso virtual à assembleia, os professores/as do segmento
deverão informar que pretendem participar, até as 14 horas do dia 16 de março de
2022, pelo site www.sinpro-rio.org.br, informando todos os dados solicitados. Após a
confirmação dos dados, os/as professores/as receberão, por e-mail, um link pessoal e
intransferível para participação na assembleia.

Esta convocação é feita na forma do estatuto da entidade, notadamente quanto
ao quorum de deliberação.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2022
Elson Paiva - Presidente

outros em fase inicial de tramitação*. Esse fatiamento
até parecia uma boa estratégia para facilitar a reforma,
mas não foi isso o que se
viu na prática.
Como você avalia a
condução desse assunto
por parte do governo e do
Congresso Nacional?
A impressão que tenho é
que o governo tem pouca
convicção sobre aquilo que
apresentou. Isso porque
os projetos parecem estar
abandonados à própria sorte pelo Executivo. Se o governo entrega os projetos e
não possui qualquer articulação no Congresso, é natural que as casas legislativas
trabalhem ao seu próprio
tempo e ritmo. A exceção
foi a tramitação do PL que
trata da reforma do imposto de renda na Câmara dos
Deputados. Ali o Ministério
da Economia deu tração e
a coisa caminhou de forma
até rápida demais. Chegando no Senado, contudo, parou completamente.
Por mais que tenhamos um ano complicado
pela frente, na sua opinião existem temas que
poderiam ser priorizados
e aprovados pelo Con-

gresso ainda em 2022?
Claro que tudo pode mudar rapidamente na política,
especialmente em ano eleitoral, mas tenho a sensação de
que há boas chances de aprovação da PEC 110 em 2022.
Digo mais: se não for a PEC
110, não teremos nenhuma
reforma tributária este ano.
Independentemente do
que ocorra em 2022, penso que ganharemos muito
se as discussões seguirem
com o novo governo. Não
podemos jogar fora tudo o

CONVOCAÇÃO AGO
O Diretor Presidente da CLINICOOP –– Clínicas Médicas Cooperadas
Ltda –– usando das suas atribuições que lhe confere o estatuto social convoca os senhores cooperados para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA a ser realizada nas modalidades presencial e vídeo conferência no dia 23 de Março de 2022, às 18h00 (dezoito horas) no auditório
das Clínicas Médicas Cooperadas Ltda - Clinicoop, à Rua Sorocaba, nº
706, nesta cidade, em primeira convocação, com presença de 2/3 (dois
terços) do número de cooperados; em segunda convocação, às 18h30min
(dezoito horas e trinta minutos) com a presença de metade mais um dos
cooperados ou ainda em terceira e última convocação, às 19h00 (dezenove horas), com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre a prestação de
contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; 2. Apresentação
das realizações da diretoria atual em 2021; 3. Deliberação sobre entrada
e saída de cooperados em 2021; 4. Previsão orçamentária para 2022; 5.
Apresentação do novo valor da cota parte; 6. Avaliação de reajuste da
taxa condominial; 7. Eleição da diretoria da Clinicoop 8. Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 11 de Março de 2022.
Carlos Eduardo R Santos – Diretor Presidente

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NEGOCIAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA –
REGIÃO SÃO GONÇALO - CONVOCAÇÃO
O Presidente do SIMPERJ – Sindicato da Indústria de Material
Plástico do Estado do Rio de Janeiro e o Presidente da
SINDIPETROQUÍMICOS – Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias de Material Plástico, Resinas Sintéticas, Laminados de
Vidro, Petroquímicas, Tinta e Verniz, Produtos Médicos Hospitalares
e Odontológicos dos municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Tanguá,
Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia,
Armação de Búzios e Cabo Frio – cumprindo disposições estatutárias,
convocam as Indústrias de Material Plástico sediadas na base territorial
de São Gonçalo para a negociação da convenção coletiva no próximo
dia 16 de março de 2022, 4ª. feira, às 14:00 horas com empresários
e as 16:00 horas com o sindicato dos trabalhadores, por Zoom, para
tomarem ciência da Pauta de Reivindicações 2022/2023, constituírem e
concederem poderes à Comissão de Negociação, com estabelecimento
de parâmetros, para conduzir todo o processo de negociação com o
Sindicato dos Trabalhadores, SINDIPETROQUÍMICOS, até a instauração
de Dissídio, se necessário. Rio de Janeiro, 08 de março de 2022.
GLADSTONE SANTOS JUNIOR – Presidente

A. CUPELLO TRANSPORTES LTDA.
CNPJ: 33.445.347/0001-05
REUNIÃO MENSAL DE DIRETORIA
ATA DE REGISTRO DAS DELIBERAÇÕES
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às oito
horas, foi realizada a primeira convocação, e às oito e trinta, a segunda, sendo
atendido o quórum estabelecido no contrato social, iniciou-se a 9ª Reunião
mensal da Diretoria da A. Cupello Transportes Ltda., estabelecida com sua
sede na Rua Francisco Portela nº 912, Jardim Gramacho, Duque de Caxias
– RJ, CEP: 25055-210, com Contrato Social registrado e arquivado na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE - 33.2.00.30812-0, e inscrita
sob o nº 33.445.347/0001-05 no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas,
com início de suas atividades em 13 de junho de 1972, realizada de forma
presencial e por meio de videoconferência, considerando as determinações
legais e contratuais, para a deliberação sobre a redução do capital social da
empresa, considerando os problemas e impactos causados pela pandemia.
Estiveram presentes o Sr. FRANCESCO CUPELLO, brasileiro, natural do
Estado do Rio de Janeiro, nascido em 25/07/1961, solteiro, empresário,
residente e domiciliado à Rua Francisco Portela, nº 912 - Jardim Gramacho,
Duque de Caxias – CEP 25055-210, portador da carteira de identidade nº
84106532-3, expedida pelo CREA-RJ, emitida em 17/06/1985 e inscrito sob
o nº 791.049.917-53 no Cadastro Geral de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda, e FREDERICO CUPELLO ARARIPE PEREIRA, brasileiro,
casado, empresário, natural do Rio de Janeiro, nascido em 28 de fevereiro
de 1989, portador da carteira de identidade nº 20.599.919-6 expedida
pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF sob o nº 129.611.477-51, residente e
domiciliado na Rua Radmacker, Nº 44, Apto. 302 - Tijuca – Rio de Janeiro
– RJ. CEP: 20511-310, únicos sócios da sociedade empresária limitada
A. CUPELLO TRANSPORTES LTDA. Presentes ainda o Dr. Alexandre
de Carvalho Ayres, OAB/RJ 147.533, com escritório na Rua Evaristo da
Veiga, nº 16, grupo 901/902, Centro, Rio de Janeiro – RJ, e o Sr. Anderson
Gandra, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade
nº 127.296.325 - DETRAN, residente e domiciliado na Rua Paulo Afonso, nº
71, Jardim Gramacho, Duque de Caxias, RJ. Iniciadas as deliberações foi
ajustado que a redução se daria, exclusivamente, sobre as quotas do sócio
FRANCESCO CUPELLO, sendo, por fim, aprovada, por unanimidade, a
redução do capital social da empresa. Nada mais havendo a ser tratado,
se agradeceu a participação de todos e se deu por encerrada esta reunião,
cuja ata foi lavrada e devidamente assinada por todos os presentes.
FRANCESCO CUPELLO - SÓCIO; FREDERICO CUPELLO ARARIPE
PEREIRA - SÓCIO; ALEXANDRE DE CARVALHO AYRES - ADVOGADO;
ANDERSON GANDRA - CONTADOR.

que construímos até aqui
e começarmos do zero em
2023, pois, embora os projetos não sejam perfeitos,
há muita coisa boa em estágio avançado de discussão.
Com relação ao imposto de
renda, temos a simplificação dos atuais regimes, que,
em vez de anual e trimestral,
passaria a ter apenas apurações trimestrais. A PEC 110
tem o fim do cálculo por
dentro e a concessão de créditos amplos, desonerando
o consumo intermediário.

Enquanto
sociedade,
creio que estamos maduros
para fazermos uma reforma tributária que melhore
o nosso sistema. Seria uma
pena abrirmos mão do que
foi feito até aqui.
* Dos projetos mencionados nesta entrevista,
apenas o PL 2337/2021
foi aprovado por uma das
casas legislativas. A PEC
45/2019 e o PL 3887/2020
seguem na Câmara e a PEC
110/2019 segue no Senado.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO
CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.959.065/0001-18
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PLEITO
Tornamos público, conforme art. 532 § 2º da CLT, que no dia 10 de Março
de 2022 foi realizada eleição neste órgão de classe. Os eleitos para comporem os seus quadros de administração e representação, para o período do
mandato de 11/04/2022 a 10/04/2025, são os a seguir relacionados: DIRETORIA-EFETIVA – PRESIDENTE - Jorge de Souza Bichara, 1º DIRETOR
SECRETÁRIO - Elisabete Spinelli, 2º DIRETOR SECRETÁRIO - Marluce
Medeiros Paes, 1º DIRETOR TESOUREIRO - João Roberto Costa e 2º
DIRETOR TESOUREIRO - Edilson Salustiano Alves; DIRETORIA-SUPLENTE – Eugênio da Silva, Ary Alfredo Magalhães Peixoto, Sidney
Vieira de Mattos, Luna Messina da Silva e Gláucio dos Santos Costa;
CONSELHO FISCAL-EFETIVO – Hugo Leonardo da Costa, Alberto Carlos da Silva Lopes, Francisco Carlos Amaral; CONSELHO FISCAL-SUPLENTE – Antonio Cesar do Espírito Santo Barboza, José Carlos Faria,
Vicente Favilla Guimarães da Silva; DELEGADO REPRESENTANTE
JUNTO AO CONSELHO DA FEDERAÇÃO-EFETIVO – Jorge de Souza
Bichara, Elisabete Spinelli; DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO AO
CONSELHO DA FEDERAÇÃO-SUPLENTE – João Roberto Costa e Marluce Medeiros Paes. Os componentes dos aludidos cargos serão empossados no dia 11 de Abril de 2022. João Daltro de Almeida – Presidente. Rio
de Janeiro, 11 de Março de 2022.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 28/03/2022. Ficam os senhores acionistas da AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na
Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos
devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”),convocados
para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”),
a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 28/03/2022, às 09:00 horas, de
forma digital, por meio do link do aplicativo de video conferência Microsoft
Teams, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei
nº 14.030 de 28/07/2020 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada
de 10/06/2020 (“IN DREI nº81/2020”), para deliberar a respeito da seguinte
ordem do dia: (i) o exame, a discussão e a aprovação do 3º (terceiro) Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, que conferirá direitos
de aquisição ou integralização sobre ações ordinárias e/ou preferenciais
(caso existam no momento da entrega de cada ação), todas nominativas
e sem valor nominal de emissão da Companhia equivalentes a 7% (sete
por cento) do total do capital social da Companhia em bases totalmente
diluídas, no contexto de oportunos aumentos autorizados no capital social
da Companhia ou transferência de ações mantidas em tesouraria, e de seus
respectivos anexos; e (ii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
tomadas na Assembleia Geral. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para
participar da Assembleia Geral, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados da Sra. Daniella Matos (Jurídico) – dmatos@australholding.com previamente à data de realização da
Assembleia Geral: (a) documento de identidade; (b) atos societários que
comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes
de representação, conforme aplicável. O representante do acionista pessoa
jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social;
e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. No tocante
aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia
Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto
no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora
ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes
de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos
termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art.
654, § 1º da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), a procuração deverá conter
indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e
do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos
poderes conferidos. Conforme estabelecido na IN DREI nº 81/2020, os documentos mencionados acima deverão ser apresentados pelos acionistas à
Companhia até, no máximo, 30 (trinta) minutos antes do horário da abertura dos trabalhos. As pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia
somente poderão ser representadas na Assembleia Geral por procurador
que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, consoante
previsto no art. 126, § 1º da Lei das S.A. Nos termos da legislação aplicável,
os documentos e informações relativos às matérias a seremdeliberadas na
Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social
da Companhia. Rio de Janeiro,11/03/2022.
Bruno Augusto Sacchi Zaremba
Presidente do Conselho de Administração
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Petrobras venderá mais uma refinaria, a Reman

Combustíveis nas alturas

A

E

Petrobras,
em
continuidade
ao comunicado
de 25/08/2021, sobre o
processo de venda da Refinaria Isaac Sabbá (Reman) para a Ream Participações S.A., informa que
a Superintendência-Geral
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) publicou em
08/03/2022 despacho
declarando complexo o
Ato de Concentração e
determinando a realiza-

ção de algumas diligências. A RefinariaIsaac
Sabbá (Reman) foi inaugurada em 3 de janeiro de
1957 e está localizada à
margem esquerda do Rio
Negro, em Manaus, Estado do Amazonas.
A declaração de complexidade é ato processual previsto no
artigo 56 da Lei nº.
12.529/2011, permitindo ao Cade determinar
a realização de instrução
complementar, especi-

ficando as diligências a
serem produzidas, e facultando, ainda, à autoridade concorrencial, requerer, posteriormente,
se for o caso, a dilação
do prazo em até 90 dias,
alterando o prazo limite
de análise da operação
de 240 para 330 dias.
As diligências determinadas estão relacionadas ao aprofundamento
da análise da operação
e seus efeitos sobre os
mercados a jusante do re-

VALE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF Nº 02.207.392/0001-90 - NIRE: 33.3.0016641-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022
A AGE de 17/02/2022 da Companhia que aprovou: (i) ratificação do contrato
de AFAC celebrado entre a Vale S.A. e a Companhia no ano de 2021;
(ii) proposta da administração para aumento do capital social, mediante
a emissão de novas ações e a consequente alteração do artigo 5º do
Estatuto Social; e (iii) eleição de membros da Diretoria. Foi registrado na
JUCERJA em 24/02/2022 sob o nº 00004787104 e sua versão na íntegra
está disponível no site: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Leonardo Alves Barroso - Juiz em Exercício do Cartório da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ,
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a
Av. Erasmo Braga, 115, Salas 201 203 205 A CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de
Janeiro - RJ Tel.: 3133-2246 e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio
em Edifício, de nº 0136450-44.2020.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO MANOEL VICTORINO em face de ESPÓLIO DE MARINA FRANCISCA SACRAMENTO LIMA, objetivando CITAÇÃO . Assim, pelo presente edital
CITA o réu ESPÓLIO DE MARINA FRANCISCA SACRAMENTO LIMA, representado por seus herdeiros ou sucessores, que se encontram em luga r incerto
e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido
inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que,
permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, oito de fevereiro de dois mil e vinte
dois . Eu, Fernanda Serra Alonso - Analista Judiciário - Matr. 01/28511, digitei. E
eu, Marcia Teixeira Amaral - Chefe de Serventia - Matr. 01/24404, o subscrevo.

VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias. Edital de Citação do ESPÓLIO DE ANTÔNIO DA SILVA
ROQUE, do ESPÓLIO DE MARIA DE JESUS OLIVEIRA, inscritos no CPF/MF nº
110.864.247-00, representados por seus filhos, JORGE DE OLIVEIRA ROQUE,
CPF/MF nº 180.616.217-20, e NELSON DE OLIVEIRA ROQUE, inscrito no CPF/
MF sob o nº 492.716.017-34, estes dois últimos também por si, e com prazo de
vinte dias. A MMª Juíza de Direito, Drª Mônica Ribeiro Teixeira - Juíza em Exercício
do Cartório da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, que por este Juízo, que é localizado na Av. Erasmo Braga,
115 - 3º andar Slalas 353/357 - Corredor D - Lâmina I, CEP: 20210-030 - Centro
- Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2780, e-mail: c ap24vciv@tjrj.jus.br, tramitam
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - CPC - Despesas Condominiais/ Condomínio em Edifício, processo nº 0269570-91.2017.8.19.0001,
movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA DO GIRASSOL, situado
na Av. Niemeyer nº 750, São Conrado, CEP: 22450221, inscrito no CNPJ/MF nº
40.412.785/0001-24, neste ato representado por seu Síndico, Antônio Maciel Lafayette Stockler, CPF/MF nº 595.444.307-68 em face do ESPÓLIO DE ANTÔNIO
DA SILVA ROQUE; do ESPÓLIO DE MARIA DE JESUS OLIVEIRA, inscritos no
CPF/MF sob o nº 110.864.247-00, ambos representados por seus filhos, JORGE
DE OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 180.616.217-20, com último enderrço conhecido na Rua Lagoa Bonita nº 111, Casa 9C - Condomínio Residencial Jardim
Itaúna - Vargem Grande, CEP: 22785-100 e NELSON DE OLIVEIRA ROQUE,
CPF/MF n&or dm; 492.716.017-34, de último endereço conhecido na Avenida
Niemeyer nº 750, apto. 1101, CEP: 22450-221, bem como em face também de
JORGE DE OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 180.616.217-20, e de NELSON DE
OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 492.716.017-34, já acima qualificados, objetivando CITAÇÃO dos executados a fim de que procedam ao pagamento das cotas
condominiais em atraso (05/07/2016 a 05/10/2017). Assim, o presente edital CITA
os réus ESPÓLIO DE ANTÔNIO DA SILVA ROQUE; ESPÓLIO DE MARIA DE
JESUS OLIVEIRA, CPF/MF nº 110.864.247-00, ambos representados por seus
filhos, JORGE DE OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 180.616.217-20, e NELSON
DE OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 492.716.017-34, e estes dois últimos também
por si, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, conforme certidões
de fls. 281/283/285/287, para no prazo de três dias, os quais deverão ser computados ap&o acute;s decorridos vinte dias da primeira publicação, procedam
ao pagamento do valor devido de R$29.820,44 (vinte e nove mil, oitocentos e
vinte reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha de fls.21, datada de
13/10/2017, devidamente atualizados e acrescidos ainda de 10% (dez por cento)
de honorários advocatícios; na forma do art. 829, CPC, sob pena de penhora.
Ressalta-se que no caso de pagamento integral antes do prazo assinalado, os
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, como disposto no art. 827,
§2º, CPC. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte cinco dias
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois Eu, Flávia Mattos - Subst. do
Chefe de Serventia - matr. 01/28790, digitei. E eu, João Carlos Ribeiro - Chefe
de Serventia- matr. 01/14832, o subscrevo.

fino e possíveis impactos
concorrenciais. A Petrobras continuará colaborando com o Cade com
vistas a obter a aprovação
da operação dentro do
prazo legal e manterá o
mercado informado sobre qualquer decisão relevante.
Além da aprovação pelo Cade, a conclusão da
transação ainda está sujeita ao cumprimento de
outras condições precedentes usuais.

m meio à disparada dos
preços do petróleo, e
enquanto estava em votação no Senado Federal projeto de lei para a estabilização dos
preços dos combustíveis, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira
novos reajustes nos preços da
gasolina, do diesel e do gás de cozinha. “Os aumentos colossais
são mais uma demonstração
da falta de respeito do governo
Bolsonaro e da gestão da Petrobras com o Parlamento e com o
povo brasileiro. Inadmissível”,
alfineta o coordenador -geral da
Federação Única dos Petrolei-

Prática Securitizadora S.A.
(em organização)
Ata de Assembleia Geral de Constituição Realizada em 17/12/2021. Aos
17 dias do mês de dezembro de 2021, às 12:00 horas, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Guilherme Maxwell, nº 547, sala
505, Bonsucesso, CEP 21.042-111, com o objetivo de constituir a Prática
Securitizadora S.A., reuniram-se os seguintes subscritores da totalidade de
seu capital social: (a) Paulo Marcos Vargas de Andrade, brasileiro, casado,
empresário, portador da carteira de identidade n°00177422550 expedida
pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 078.075.757-27, com endereço
na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Alm. Benjamim Sodré
nº274 apto 1302 Boa Viagem, CEP 24.210-390, pm.vargasdeandrade@
gmail.com, telefone 21 988773012; (b) Ana Paula Valle Bittencourt da Silva,
brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade
n°114320609 expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº087.783.087-80,
com endereço na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Alm.
Benjamim Sodré nº274 apto 1302 Boa Viagem CEP 24.210-390, anapaula07@hotmail.com, telefone 21 987162806; (c) Diego Antunes Brito, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade n°123662983 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº083.196.627-02, com endereço
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Aristides
Espínola nº 11 apto 102 Leblon CEP 22.440-050, diego.antunes@me.com,
telefone 21 981140003; e (d) Piero Antunes Brito, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade n°127338812 expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o nº092.051.157-03, com endereço na Cidade de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro, no Condomínio Vale de Itaipu nº 142 Itaipu CEP
24.340-140, pierobrito@yahoo.com.br, telefone 21 981671432, na forma do
seu Estatuto Social. Assumindo a presidência dos trabalhos, Ana Paula Valle
Bittencourt da Silva convidou a mim, Paulo Marcos Vargas de Andrade, para
secretariar os trabalhos. Composta a mesa, o Presidente declarou instalada
a Assembleia, esclarecendo que seu objetivo é a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de Prática Securitizadora S.A. (“Companhia”) com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Av. Guilherme Maxwell nº547, sala 505, Bonsucesso, CEP 21.042-111, tendo
por objeto (a) a participação no capital social de outras sociedades, (b) a
aquisição e a securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações
realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos segmentos comercial, industrial e de prestação de serviços, que sejam passíveis de securitização, (c) a
aquisição e alienação de títulos de créditos, (d) a emissão e a colocação privada de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios e (e) a
emissão, a recompra, a revenda ou o resgate de valores mobiliários de sua
própria emissão. O capital da Companhia, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
representado por 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, foi totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, conforme recibo de depósito no Banco do Brasil S.A. a que se refere o Art. 80,
inciso III, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e Boletins de Subscrição, lidos e
identificados, respectivamente, como Documentos I, II e III anexados à esta
ata, nos seguintes termos: (a) Paulo Marcos Vargas de Andrade subscreveu
e integralizou 250 (duzentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); (b)
Ana Paula Valle Bittencourt da Silva subscreveu e integralizou 250 (duzentas
e cinquenta) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); (c) Diego Antunes Brito subscreveu
e integralizou 250 (duzentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e (d)
Piero Antunes Brito subscreveu e integralizou 250 (duzentas e cinquenta)
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais). Dando prosseguimento aos trabalhos, a Assembleia passou a deliberar sobre o Estatuto Social da Companhia, sendo
aprovado o modelo assinado por todos os subscritores do capital, o qual foi
identificado como Documento IV, anexado à esta ata. A Assembleia declarou,
então, constituída a Prática Securitizadora S.A. Em sequência, os acionistas
deliberaram, por unanimidade de votos, eleger como Diretores da Companhia, com mandato de 03 (três) anos: (a) Ana Paula Valle Bittencourt da Silva,
brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade
n°114320609 expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº087.783.087-80,
com endereço na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Alm.
Benjamim Sodré nº274 apto 1302 Boa Viagem CEP 24.210-390, anapaula07@hotmail.com, telefone 21 987162806 para o cargo de Diretora Presidente; (b) Paulo Marcos Vargas de Andrade, brasileiro, casado, empresário,
portador da carteira de identidade n°00177422550, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrito no CPF sob o nº078.075.757-27, com endereço na Cidade de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Alm. Benjamim Sodré nº274 apto
1302 Boa Viagem CEP 24.210-390, pm.vargasdeandrade@gmail.com, telefone 21 988773012 para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (c)
Diego Antunes Brito, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de
identidade n°123662983 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o
nº083.196.627-02, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Rua Aristides Espínola nº 11 apto 102 Leblon CEP 22.440050, diego.antunes@me.com, telefone 21 981140003 para o cargo de Diretor
sem Designação Específica; e (d) Piero Antunes Brito, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade n°127338812 expedida pelo IFP/
RJ, inscrito no CPF sob o nº092.051.157-03, com endereço na Cidade de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, no Condomínio Vale de Itaipu nº 142 Itaipu
CEP 24.340-140, pierobrito@yahoo.com.br, telefone 21 981671432 para o
cargo de Diretor sem Designação Específica. Os membros da Diretoria eleitos declararam não estar impedidos de exercer a atividade empresarial e a
administração da Companhia, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência,
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomaram posse de
seus cargos, nesta data, em termos lavrados em folhas apartadas, identificados como Documentos V e VI, anexados à esta ata, comprometendo-se a
transcrevê-los no livro próprio tão logo este seja averbado pela Junta Comercial. Finalmente, foi fixada a remuneração individual mensal de cada um dos
membros da Diretoria em um salário mínimo vigente no país. Os atos da
Companhia serão publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e
em jornal de grande circulação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Assembleia, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Niterói, 17 de dezembro de 2021. Ana Paula Valle
Bittencourt da Silva - Diretora Presidente; Paulo Marcos Vargas de Andrade
- Secretário; Ana Paula Valle Bittencourt da Silva - Diretora Presidente; Paulo
Marcos Vargas de Andrade - Diretor sem Designação Específica; Diego Antunes Brito - Diretor sem Designação Específica; Piero Antunes Brito - Diretor
sem Designação Específica. Visto do Advogado: Fernanda Andrade Gusmão
- OAB/RJ: 157.608 - CPF/MF: 003.104.677-05. Certidão: Jucerja reg. sob o
nº 33300342338 em 21/02/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho. Estatuto Social – Prática Securitizadora S.A. – Cap. I – Denominação, Sede, Objeto
e Prazo da Sociedade. Art. 1º - A companhia denominada PRÁTICA SECURITIZADORA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
fechado, regida pelo presente Estatuto Social, nos termos da Lei 6.404/76 e
demais dispositivos legais aplicáveis. Art. 2º - A Companhia tem sede e foro
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Guilherme
Maxwell, nº 547, sala 505, Bonsucesso, CEP 21.042-111. § Único - A Companhia, onde e quando convier, poderá abrir, transferir e/ou extinguir filiais, escritórios, depósitos, mediante deliberação da Diretoria. Art. 3º - A Companhia
tem como objeto social (a) a participação no capital social de outras sociedades, (b) a aquisição e a securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos segmentos comercial,
industrial e de prestação de serviços, que sejam passíveis de securitização,
(c) a aquisição e alienação de títulos de créditos, (d) a emissão e a colocação
privada de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios, (e)
a emissão, a recompra, a revenda ou o resgate de valores mobiliários de sua
própria emissão e (f) a realização de atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral. Art. 4º – O prazo de duração da
Companhia será por tempo indeterminado. Cap. II – Capital Social. Art. 5º
- O capital social é de R$ 1.000,00 (mil reais), constituído por 1.000 (mil)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal integralmente integralizados. § Primeiro - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações
das Assembleias Gerais. § Segundo - Presume-se a titularidade das ações
pela inscrição em nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. § Terceiro - As ações serão indivisíveis em relação à
Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos
a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Art. 6°.

ros (FUP), Deyvid Bacelar.
Bacelar citou levantamento
do Dieese/seção FUP, segundo
o qual, desde a adoção do Preço
de Paridade de Importação (PPI),
em outubro de 2016, a gasolina e
o óleo diesel, na refinaria, tiveram
reajuste de 157%, ante uma inflação de 31,5% no período. No
gás de cozinha, a alta acumulada
foi ainda maior, de 349,3%. Os
cálculos já consideram os aumentos anunciados nesta quinta-feira
pela estatal, de 18,8% na gasolina,
de 24,9% no diesel, e de 16,1%
no gás de cozinha, que entrarão
em vigor amanhã, dia 11/3.

Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão direito
de preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários conversíveis em ações, na forma do Art. 171 da Lei n° 6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, contado
do termo inicial definido na Assembleia Geral Extraordinária que deliberar
sobre o aumento de capital, ou, no silêncio destas, da própria data de realização desses atos societários. Art. 7°. A Companhia poderá, por deliberação da
Assembleia Geral, adquirir suas próprias ações para a permanência em tesouraria. Cap. III – Assembleia Geral. Art. 8º. A Assembleia Geral é o órgão
deliberativo da Companhia e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4
(quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar
sobre as matérias constantes do Art. 132 da Lei nº 6.404/76; e, (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 9º - A Assembleia Geral será convocada na forma da Lei nº 6.404/76. Independentemente
das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia
Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art. 10º - A Assembleia Geral
será instalada por qualquer Diretor ou, na sua falta por qualquer acionista,
devendo os acionistas escolherem o Presidente e o Secretário da mesa que
dirigirá os trabalhos. Art. 11º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em Lei ou em acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria de votos,
não sendo computados os votos em branco. Cap. IV – Administração da
Companhia. Art. 12º - A administração da Companhia compete à Diretoria,
na forma da lei e do presente Estatuto Social. A Diretoria será composta por
4 (quatro) Diretores, sendo, um Diretor Presidente e três Diretores sem designação específica, residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral a qualquer tempo. § Primeiro - O mandato dos Diretores será de 3 (três)
anos, admitida a reeleição. Findo o mandato, os Diretores permanecerão no
exercício dos cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos. § Segundo
– Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, em até 30 (trinta) dias que se seguirem às suas
eleições. § Terceiro - A Assembleia Geral de Acionistas deverá fixar e distribuir a remuneração dos Diretores. Os Diretores poderão renunciar à remuneração pelo exercício do cargo e ficam dispensados de prestar caução como
garantia de sua gestão. § Quarto – No caso de vacância de algum cargo da
Diretoria, será convocada Assembleia Geral para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído. § Quinto – Os Diretores deverão cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as deliberações
das Assembleias Gerais. Os Diretores são responsáveis pelo cumprimento
integral das referidas deliberações perante os acionistas e em face da legislação aplicável. Art. 13º - Compete aos Diretores representar a Companhia,
em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer repartições
públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, observado o disposto neste Estatuto Social. § Primeiro – A Companhia será representada: (i)
por 2 (dois) Diretores, em conjunto; ou (ii) por qualquer Diretor em conjunto
com um procurador constituído na forma do § segundo abaixo; ou (iii) por 2
(dois) procuradores, em conjunto, constituídos na forma do § segundo abaixo; ou (iv) por qualquer Diretor, isoladamente, nos seguintes casos: (a) atos
que não importem em obrigação ou responsabilidade para a Companhia ou
que não exonerem terceiros de obrigações para com ela; e/ou (b) atos previamente autorizados, por escrito, pelos acionistas, reunidos em assembleia
geral. § Segundo - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura conjunta dos 2 (dois) diretores, devendo especificar os
poderes conferidos e, com exceção das procurações para fins judiciais, serão
válidas por no máximo 1 (um) ano. Art. 14º – A prática dos seguintes atos
dependerá de prévia e expressa aprovação dos acionistas representando a
maioria do capital social, reunidos ou não em Assembleia Geral: (i) concretização de qualquer operação que envolva (i) a aquisição, oneração e alienação de qualquer participação em qualquer outra sociedade ou companhia; (ii)
eventual subscrição de quotas ou outros títulos e valores mobiliários emitidos
por outras sociedades ou companhias; (iii) constituição de outras sociedades
ou companhias; e (iv) formação de associações, joint ventures ou consórcios
ou grupos de sociedades ou aliança similar com terceiros; (ii) exercício do
direito de voto nas assembleias e/ou reunião de quotistas/acionistas das sociedades ou companhias das quais a Companhia participe, incluindo associações, joint ventures ou consórcios ou grupos de sociedades ou aliança similar
com terceiros; (iii) celebração, ajuste ou rescisão de acordo de quotistas/
acionistas ou de qualquer outro acordo envolvendo as quotas/ações das sociedades ou companhias das quais a Companhia participe, incluindo associações, joint ventures ou consórcios ou grupos de sociedades ou aliança similar
com terceiros; (iv) exercício ou renúncia de qualquer outro direito da Sociedade, na qualidade de quotista/acionista das sociedades ou companhias das
quais a Companhia participe, incluindo associações, joint ventures ou consórcios ou grupos de sociedades ou aliança similar com terceiros; (v) contratação de empréstimos e financiamentos, concessão de financiamento, prestação de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de
terceiros, inclusive hipoteca, penhor, fianças bancárias e seguro garantia,
contratos de contragarantia, anexos de garantias e similares junto a instituição financeiras/bancárias públicas e privadas de valor superior a R$
100.000,00 (cem mil reais); Art. 15º - São expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer dos Diretores ou procuradores que a envolverem em obrigações relativas a negócios
e/ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais e endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Cap. IV - Conselho
Fiscal. Art. 16º - O Conselho Fiscal, que não terá funcionamento permanente, será instalado a pedido dos acionistas, nos termos do Art. 161 da lei
6.404/76, sendo composto por 3 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes,
acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a sua reeleição. § Primeiro - O Conselho Fiscal terá
os direitos e deveres fixados em lei. § Segundo - O Conselho Fiscal terá seus
honorários fixados pela Assembleia Geral de Acionistas que o eleger, observado o disposto na lei 6.404/76. § Terceiro - Os suplentes substituirão os
membros efetivos segundo a ordem de nomeação. Cap. V – Exercício Social e da Disposição dos Lucros. Art. 17º - O exercício social se inicia em
1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da Companhia, de acordo com as
disposições legais aplicáveis. § Único - Por deliberação da Diretoria, poderão
ser levantadas demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou em períodos menores e declarados dividendos intermediários, observado o disposto nos Art.s abaixo. Art. 18º - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% (cinco por cento) serão
aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o importe de
20% (vinte por cento) do capital social. Do saldo, ajustado na forma do Art.
202 da Lei 6.404/76, se existente, 25% (vinte e cinco por cento) serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. § Único - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela
Assembleia Geral. Art. 19º – Os dividendos declarados serão pagos nos prazos legais, somente incidindo correção monetária e/ou juros mediante expressa determinação da Assembleia Geral e, se não reclamados no prazo de
3 (três) anos contados da deliberação que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. § Único - A Companhia poderá (i) distribuir
dividendos intermediários à conta do lucro apurado nas demonstrações financeiras levantadas de acordo com o § único do Art. 16 deste Estatuto
Social, a título de antecipação do dividendo obrigatório, observadas as disposições legais; e (ii) distribuir dividendos intermediários à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes na última demonstração
financeira anual ou trimestral. Cap. VI – Acordo de Acionistas. Art. 20º –
A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede
na forma do Art. 118 da Lei n° 6.404/76, sendo expressamente vedado aos
integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral acatar declaração de
voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente
arquivado na sede social, que foi proferida em desacordo com o que tiver
sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à
Companhia aceitar e proceder a transferência de ações e/ou a operação e/
ou a cessão de direito de preferência a subscrição de ações e/ou de outros
valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado
em acordo de acionistas. Cap. VII – Disposições Gerais. Art. 21º – A
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, especialmente convocada para
este fim. § Único – Compete à Assembleia Geral de Acionistas estabelecer
o modo de liquidação e eleger o Conselho Fiscal, que deverá funcionar de
modo permanente no período de liquidação. Art. 22º – Nas hipóteses de
omissão do presente Estatuto Social, a Companhia se regerá pelo disposto
na Lei 6.404/76. Art. 23º – Fica eleito o foro central da comarca da Cidade
do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente estatuto social, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.”
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. Ana Paula Valle Bittencourt da
Silva - Presidente; Paulo Marcos Vargas de Andrade - Secretário.
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. referente ao período de 31/12/2020 a 31/12/2021. A Diretoria.
Avisos: 1) As demonstrações financeiras apresentadas são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das
demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. 2) As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: www.monitormercantil.com.br/Cadernodigital.

BALANÇOS PATRIMONIAIS RESUMIDOS EM 31/12/2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Outros Créditos - Diversos
Outros Valores e Bens
Relações Interdependências
Ativo não circulante
Realizável a Longo Prazo
Outros Créditos - Diversos
Permanente
Investimento em Controladas
Imobilizado de uso
Intangível
Total do Ativo
Passivo
Passivo Circulante
Depósitos
Recursos Disponíveis de Clientes
Relações de Interdependência
Outras Obrigações
Fiscais e Previdenciárias
Sociais e Estatutárias
Diversas
Passivo não circulante
Outras Obrigações - Diversas
Patrimônio Líquido
Capital Social
Prejuízos Acumulados
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

Nota
3
4
18
5
4
6
7
7
Nota
8
5
9
9. a.
9. b.
9. c.
11

2021
27.691
17.838
8.039
360
1.454
58.732
4.622
4.622
54.110
50.355
3.133
622
86.423
2021
27.017
15.695
15.695
1.454
9.868
1.760
4.603
3.505
59.406
4.059
55.347
70.691
(15.344)
86.423

2020
5.194
5.194
–
–
–
65.854
453
453
65.401
60.637
3.977
787
71.048
2020
4.874
–
–
–
4.874
14
–
4.860
66.174
–
66.174
70.691
(4.517)
71.048

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RESUMIDA

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
Período de
01/11/2020
2° Se(data do início
mestre
das atividades)
Nota
2021
2021 a 31/12/2020
Receitas de intermediação financeira
402
418
–
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários
402
418
–
Rendas de Prestação de Serviços
17 15.257 15.258
–
Outras receitas (despesas) operacionais
13.594 (25.033)
(859)
Despesas de pessoal
13a. 10.813 (10.909)
(64)
Outras despesas administrativas
13b.
8.918 (12.955)
(1.069)
Outras Despesas Operacionais
9
(10)
–
Resultado de participações em controladas 6
6.146 (1.159)
274
Resultado não operacional
263
263
–
Resultado antes da tributação
2.328 (9.094)
(859)
Imposto de Renda e Contribuição Social
2.299
2.871
453
Ativo Fiscal Diferido
2.299
2.871
453
Participação nos Lucros
16
4.603 (4.603)
–
Prejuízo do Semestre/Exercício
24 (10.826)
(406)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE RESUMIDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESUMIDA
(Em milhares de reais)

Período de 01/11/2020 a 31/12/2021
Saldos em 01/11/2020 (data do início das atividades)
Absorção de patrimônio vertido por cisão (Nota 18.a)
Prejuízo do período
Saldos em 31/12/2020
Exercício findo em 31/12/2021
Saldos em 01/01/2021
Prejuízo do exercício
Saldos em 31/12/2021
Semestre findo em 31/12/2021
Saldos em 01/07/2021
Prejuízo do exercício
Saldos em 31/12/2021

Capital
Social

Prejuízos
PatriAcumu- mônio
lados Líquido

–
70.691
–
70.691

–
–
(4.111) 66.580
(406)
(406)
(4.517) 66.174

70.691
–
70.691

(4.517) 66.174
(10.826) (10.826)
(15.344) 55.348

70.691
–
70.691

(15.367) 55.324
24
24
(15.344) 55.348

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA RESUMIDA (Em milhares de reais)

Período de
01/11/2020
(data do início
das atividades)
2021 a 31/12/2020

2º Se(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
mestre
Período de
Nota de 2021
01/11/2020 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2° Se(data do início Lucro líquido/prejuízo do exercício/
mestre
das atividades)
semestre
24 (10.826)
(406)
2021
2021 a 31/12/2020 Ajustes ao prejuízo
Prejuízo do semestre/período
24 (10.826)
(406) Depreciação e amortização
11.
2.513 5.041
992
Componentes do resultado abrangente
–
–
0
Imposto de renda e contribuição
Resultado abrangente do semestre/período
24 (10.826)
(406)
social diferidos
8
(2.299) (2.871)
(453)
Resultado de participações em
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021
controladas e coligadas
5
(6.146) 1.159
(274)
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
Prejuízo Ajustado
(5.909) (7.498)
(141)
estimativa
e
retificação
de
erro
(CPC
23);
•
Res.
4.877/20
Benefícios
a
empregados
1. Contexto operacional: A MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(Aumento)/redução em títulos e valores
(“MAF”; “MAF DTVM” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado (CPC 33 - R1); • Res. 4.524/16 - efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
mobiliários
3
1.599
0
–
de
demonstrações
contábeis
(CPC
02
R2);
•
Res.
4.534/16
ativo
intangível
(CPC
04
sediada à Praia de Botafogo, 501 - 6º andar, Rio de Janeiro – RJ e tem por objetivo a
(Aumento)/redução em outros créditos
(9.311) (9.337)
–
R1);
•
Res.
4.535/16
ativo
imobilizado
(CPC
27);
•
Res.
4.748/19
Mensuração
do
prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, custódia de
(Aumento)/redução em outros valores
valores mobiliários, escrituração e emissão de certificados de valores mobiliários, entre Valor Justo (CPC 46) e • Res. 3.959/19 - Resultado por ação (CPC 41). A MAF DTVM
e bens
(262) (360)
–
está
sob
o
conglomerado
prudencial
do
Banco
Modal
S.A.,
portanto,
não
sendo
necesoutros. A MAF DTVM foi constituída em 30/05/2019 a partir da Assembleia Geral de
Aumento/(redução) em Depósitos
15.695 15.695
–
sário
a
emissão
de
Demonstração
Financeira
consolidada.
Atualmente
não
é
possível
Constituição (“AGC”) com a cisão parcial de bens do Banco Modal S.A. (Nota 15.a). Essa
Aumento/(redução) em outras obrigações
7 10.969 9.054
14
estimar
quando
o
BACEN
irá
aprovar
os
demais
pronunciamentos
contábeis
do
CPC
e,
transação carecia de aprovação do regulador concedida em 22/10/2020. Dessa forma, a
Caixa líquido proveniente das atividades
MAF DTVM iniciou as suas operações em 01/11/2020. Em 27/10/2020, o Banco Modal, nem tampouco, se a utilização deles será de forma prospectiva ou retrospectiva para a operacionais
12.780 7.553
(127)
elaboração
das
demonstrações
financeiras.
Não
ocorreram
mudanças
significativas
em
antigo controlador da MAM e MAR, emitiu um comunicado ao mercado onde anunciou
Fluxo de caixa das atividades de
práticas
contábeis
em
relação
aos
períodos
comparativos.
As
demonstrações
financeiras
a aquisição da MAF DTVM pelo Grupo Apex (“Apex”). Essa operação ainda aguarda a
investimentos
aprovação do Bacen. A MAF DTVM será a sucessora das operações relacionadas aos foram aprovadas pela Administração em 28/02/2022.
Dividendos recebidos / pagos
5
5.000 5.091
–
3.
Caixa
e
Equivalentes
de
Caixa:
serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, Serviços de Custódia e
Caixa líquido utilizado nas atividades
Depósitos
Bancários
31/12/2021
31/12/2020 de investimento
Escrituração, bem como Representação Legal de INRs (Investidores não residentes),
5.000 5.091
–
157
5.194 Fluxo de caixa das atividades de
dos fundos estruturados (FIP, FIDCs, FII e respectivos feeders das estruturas), que hoje Banco Modal S.A.
5
– financiamento
estão com esses serviços no Banco Modal S.A. (“Modal”) e/ou na Modal Distribuidora de Itaú
Títulos e Valores Mobiliários (“Modal DTVM”) e, tão logo sejam obtidas todas as licenças
Caixa absorvido em evento de cisão
–
–
5.321
Vencimento
31/12/2021 Caixa Líquido proveniente das atividades
para essas operações, passam para MAF DTVM. Vale destacar que em 19/04/2021, foi Aplicações de Liquidez Diária
publicado no DOU o Ato Declaratório 18.667, autorizando a MAF a prestar serviço de CDB 100% CDI - Banco Modal S.A.
de financiamento
–
–
5.321
Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme previsto na IN CVM 558, CDB Pós 100% (Liquidez diária)
Aumento/(redução) líquido de caixa e
21/11/2024
701 equivalente de caixa
e que em 27/05/2021, conforme o Ofício nº 362/2021/CVM/SIN/GAIN foi aprovado o Emissão 07/12/2021
17.780 12.644
5.194
22/11/2024
493 Caixa e equivalente de caixa no início do
registro de representante de Investidor não Residente. 2. Principais práticas contábeis: Emissão 08/12/2021
25/11/2024
754 semestre/exercício
As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas Emissão 10/12/2021
3
58 5.194
–
03/01/2022
15.728 Caixa e equivalente de caixa no fim do
contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da AIL Pós 100% CDI - Banco Modal S.A.
Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, além das normas e 4. Outros Créditos - Diversos:
semestre/exercício
3 17.838 17.838
5.194
2021
2020
instruções do Banco Central do Brasil – BACEN. Estas demonstrações financeiras indivi- Ativo Circulante
8.039
– direito a voto, têm prioridade no reembolso de capital, sem o pagamento de prêmio
duais apresentam os valores relativos ao período do 2º semestre de 2021 bem como o Outros Créditos - Diversos
37
– em caso de liquidação do Banco, e direito a dividendo mínimo de R$0,01 por ação.
exercício de 2021, tendo como comparativo o período de 1° novembro a 31/12/2020. A Impostos e Contribuições a compensar
53
– De acordo com o parágrafo 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor dos juros pagos
elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota- Diversos
3.067
– ou creditados aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser
das no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a operar pelo BACEN, requer que a Valores a Receber de Fundos
4.882
– considerado para cômputo do valor dos dividendos mínimos obrigatórios. c) Reserva
administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro Valores a receber de sociedades ligadas
2021
2020 legal: Essa reserva é constituída por um montante equivalente a 5% do lucro líquido
de estimativas contábeis, imposto de renda diferido, valor de mercado de instrumentos Realizável a Longo Prazo
4.622
453 apurado em cada exercício social, até atingir o limite fixado pela legislação societária.
financeiros e ativos não financeiros, bem como da vida útil de certos ativos. A liquidação Outros Créditos - Diversos
3.323
453 12. Partes relacionadas:
dessas transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes Ativo Fiscal Diferido
1.299
–
dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Vide Valores a receber de sociedades ligadas
Ativo
Ativo
abaixo os pronunciamentos já aprovados pelo BACEN são: • Res. 3.566/08 - redução 5. Relações de Interdependências:
Grau de
(Passivo) (Passivo)
31/12/2021
31/12/2020
do valor recuperável de ativos - (CPC 01 - R1); • Res. 3.604/08 - demonstração do Fluxo
relação
Prazo dez/21 dez/20
de Caixa - (CPC 03 - R2); • Res. 3.750/09 - divulgação sobre partes relacionadas - (CPC Ativo Circulante
Ativo
1.454
– Disponibilidades
05 - R1); • Res. 3.823/09 - provisões, passivos contingentes e ativos contingentes - (CPC Relações Interdependências
25); • Res. 3.973/11 - eventos subsequentes - (CPC 24); • Res. 3.989/11 - pagamento Passivo Circulante
Banco Modal S.A.
Ligada Sem prazo
157
5.194
1.454
– Títulos e Valores Mobiliários
baseados em ações - (CPC 10 – R1); • Res. 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de Relações Interdependências
CDB 100% CDI - Banco Modal S.A.
Sem prazo
6. Investimentos em empresas controladas
Emissão 07/12/2021
Ligada 21/11/2024
700
–
Em 31/12/2021
Emissão 08/12/2021
Ligada 22/11/2024
493
–
Quantidade de Participação Capital Patrimônio Lucro líquido/ Ágio por expectativa de
Valor contábil Resultado de
Emissão 10/12/2021
Ligada 25/11/2024
754
–
ações possuídas
% social
líquido
(prejuízo)
rentabilidade futura dos investimentos participação AIL 100% CDI - Banco Modal S.A.
Ligada 03/01/2022 15.728
–
Modal Asset Management (MAM)
4.846.982
99,99% 4.847
6.494
(473)
34.942
6.021
3.820 Outros Créditos (Nota 4)
Modal Administração de Recursos (MAR)
799.981
99,99%
400
133
523
8.736
656
326 Modal Asset Management Ltda.
Controlada Sem prazo
1.250
–
Total 31/12/2021
43.678
6.677
6.146 Banco Modal S.A.
Ligada Sem prazo
49
Em 31/12/2020 Modal DTVM S.A.
Ligada 30/06/2022
4.882
Quantidade de Participação Capital Patrimônio Lucro líquido/ Ágio por expectativa de
Valor contábil Resultado de Passivo
ações possuídas
% social
líquido
(prejuízo)
rentabilidade futura dos investimentos participação Outras obrigações - Diversas
Modal Asset Management (MAM)
4.846.982
99,99% 4.847
11.794
18.146
38.168
11.794
270 Modal Asset Management Ltda.
Controlada Sem prazo
3.527
4.860
Modal Administração de Recursos (MAR)
799.981
99,99%
400
1.133
(760)
9.542
1.133
4 Banco Modal S.A.
Ligada Sem prazo
146
–
Total 31/12/2020
47.710
12.927
274 Modal DTVM S.A.
Ligada Sem prazo
386
–
13. Despesas administrativas: a. Despesa de Pessoal:
2° Semestre Exercício findo Período de 01/11
Durante o 2° semestre de 2021, através de Assembleia Geral Ordinária documentada 10. Imposto de Renda e Contribuição Social:
de 2021 em 31/12/2021
a 31/12/2020
em ata do dia 01/09/2021, a controlada MAM definiu a distribuição de dividendos no
Imposto de renda Contribuição social
4.966
4.966
–
montante máximo de R$4.000 à MAF DTVM, respeitando o limite máximo de R$1.200
2021
2020
2021
2020 Salários
INSS
1.761
1.761
–
por dia, com prazo máximo de liquidação de 31/12/2021. Os valores foram recebidos Resultado antes da tributação antes da
Provisão para Férias e 13º
1.311
1.311
–
nos dias 22/10/2021, 04/11/2021 e 16/12/2021. No dia 22/09/2021 foram recebidos participação estatutária sobre o lucro
13.668
859 13.698
859 Programa de Alimentação
R$1.000 de dividendos da controlada MAR, compostos por: (i) R$170 relativo a reser- Equivalência patrimonial
1.169
274
1.159
274 ao Trabalhador
659
659
–
va de lucro de anos anteriores; (ii) R$270 relativo ao resultado do exercício findo em
4.603
–
4.603
– Horas Extras Incorridas e Provisão
31/12/2021; (iii) R$560 redução de capital. O ato está formalizado conforme Instru- Outras provisões operacionais
Demais
adições
(exclusões)
permanentes
4.052
–
4.052
–
de Banco de Horas
897
897
–
mento Particular de 28° alteração e consolidação do contrato social da controlada bem
Base de cálculo antes das compensações de
FGTS
519
519
–
como em ata de AGE realizada no dia 01/09/2021.
prejuízo fiscal e base negativa (30%)
3.884
1.133
3.884
1.133 Outras despesas com pessoal
699
796
64
7. Imobilizado e Intangível
Total
10.813
10.909
64
2º semestre de 2021 (–) Dedução de prejuízos fiscais e
–
–
–
– b. Outras Despesas Administrativas
01/07/2021 Depreciação 31/12/2021 base negativa
3.844
1.133
170
–
Instalações
2.224
327
1.897 Base de cálculo
2° Semestre Exercício findo Período de 01/11
Sistemas de processamento de dados
645
57
588 Alíquotas nominal - % (15% + 10% do
de 2021 em 31/12/2021
a 31/12/2020
Móveis e equipamentos de uso
587
33
554 excedente) - Nota 2(g)
25%
25%
20%
15% Despesas com Energia Elétrica
61
61
–
Sistemas de remuneração
99
6
93 Imposto de renda e Contribuição Social
–
–
–
– Despesas de aluguéis
801
1.313
–
Total do Imobilizado
3.555
423
3.132 Incentivo Fiscal
17
18
–
–
–
–
– Despesas de comunicação
1.455
1.660
15
Exercício findo em 31/12/2021 Imposto de renda e Contribuição Social
–
–
–
– Serviços de terceiros
Serviços e Assinaturas Digitais
1
1
–
01/01/2021 Depreciação 31/12/2021 Constituição (reversão) de créditos
Despesa com Internet
33
33
–
Instalações
2.551
654
1.897 tributários sobre prejuízo fiscal, base
8
8
–
Sistemas de processamento de dados
702
114
588 negativa e demais diferenças temporárias
1.698
283
1.172
170 Despesa com Material
644
644
19
Móveis e equipamentos de uso
620
66
554
31/12/2021
31/12/2020 Processamento de dados
Sistemas de remuneração
104
12
92 Outros Créditos - Diversos (Nota 4)
Certificados Digitais
181
181
–
Total do Imobilizado
3.977
846
3.132 Ativo Fiscal Diferido
Sistema de Folha de Pagamento
17
17
–
1.198
1.909
35
2020
Sobre prejuízo fiscal e base negativa
1.737
453 Serviços técnicos e especializados
6
6
–
ConstiDepreSobre Provisão não Dedutível
1.586
– Sistema Anti-virus
165
165
–
01/11/2020
tuição Adições ciação 31/12/2020 Total
3.323
453 Serviços de Hospedagem
Equipamentos de Informática
47
47
–
Instalações
–
–
2.828 (277)
2.551 Longo Prazo
3.343
453 Sistema de Controles de Acessos
2
2
–
Sistemas de processamento
Ativo
fiscal
diferido
Brindes
20
20
–
de dados
–
224
499
(21)
702
1.351 Eventos
70
70
–
Móveis e equipamentos de uso
–
–
626
(6)
620 2022
2023
386
Publicações
22
49
8
Sistemas de comunicação
–
–
105
(1)
104
Total
do
ativo
fiscal
diferido
(1)
1.737
Despesas de seguro
62
102
–
Total do Imobilizado
–
224
4.058 (305)
3.977
(1) Com base nas taxas referenciais divulgadas pela B3, na data-base de 31/12/2021,
1
1
–
2º semestre de 2021 considerando o intervalo de dias até o consumo de 100% do ativo fiscal diferido cons- Serviços Bancários
Despesa CETIP
76
76
–
01/07/2021 Depreciação 31/12/2021 tituído (31/12/2023), o valor presente correspondente a R$1.391.
Despesa SELIC
–
–
–
Software
697
75
622
Constituição
Taxa ANBIMA
–
–
–
Total do Intangível
697
75
622
31/12/2021
(Reversão) 31/12/2020 Despesa Utilização SISBACEN
–
–
–
Exercício findo em 31/12/2021
Despesa Certificações ANBIMA
–
–
–
01/01/2021 Depreciação 31/12/2021 Refletido no Resultado
1.737
1.284
453 Despesa Serviços de
Software
787
165
622 Relativo a Prejuízo Fiscal e Base
1.586
1.586
– Credenciamento
12
12
–
Total do Intangível
787
165
622 Relativo a Provisão Indedutível
3.323
–
453 Transporte
3
3
–
2020 Total
1.291
1.298
–
Período de 01/11 a 31/12/2020 Despesas Tributárias
01/11/2020 Adições Depreciação 30/06/2021
Outras Despesas Administrativas
146
152
–
Constituição
Software
–
802
(15)
787
59
59
–
Total do Intangível
–
802
(15)
787
31/12/2020
(Reversão) 01/11/2020 Taxa de Fiscalização CVM
Despesa com Pessoal
7
7
–
8. Depósitos:
Refletido no Resultado
75
165
15
31/12/2020 Depósitos Retiradas 31/12/2021 Relativo a Prejuízo Fiscal e Base
453
453
0 Amortização Intangível
2.016
4.032
672
Depósitos de Clientes
Relativo a Provisão Indedutível
–
–
– Amortização Ágio
422
845
305
Investidores não residentes
–
986.168
970.473
15.695 Total
453
453
0 Depreciação Imobilizado
–
–
–
9. Outras Obrigações: a) Fiscais e Previdenciárias: Saldo de impostos e contribuições a 11. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 31/12/2021, o capital social está re- Outras
8.918
12.955
1.069
recolher em 31/12/2021 no total de R$ 1.760 (R$14 em 2020). b) Sociais e Estatutárias: presentado por 31.000 ações ordinárias e 29.184 ações preferenciais nominativas, Total
Saldo de provisão de Participação nos Lucros em 31/12/2021 no total de R$4.603 (R$0 sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, totalizando R$70.691 (em 14. Gerenciamento de Riscos: Em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/17, foram
implementadas, no conglomerado Modal, estruturas para gerenciamento dos riscos
em 2020). c) Diversas:
dezembro de 2020 - R$ 70.691). No exercício social findo em 31/12/2020, o Banco de mercado, operacional e de crédito. Todas estas estruturas foram devidamente
Outras Obrigações - Diversas
Modal
concluiu
a
cisão
parcial
para
a
criação
da
MAF
DTVM
que
resultou
na
versão
de
aprovadas pela diretoria. (i) Gestão de risco de mercado: relacionado às flutuações de
2021
2020
Despesa com Pessoal
2.184
– capital social do Banco Modal para a MAF DTVM em R$70.691. b) Direito das ações: preços e taxas, ou seja, às oscilações de mercados de taxas de juros dentro do país, que
Aos
acionistas
da
MAF
DTVM
é
assegurado
um
dividendo
anual
de
no
mínimo
6%
do
geram reflexos nos preços dos ativos e passivos negociados nos mercados; (ii) Gestão
Outras
1.320
–
Total Circulante
3.505
– capital social, não inferior a 25% do lucro líquido do período, ajustado nos termos da de risco operacional: estrutura específica para gerenciamento dos riscos nas atividades
Valores a pagar para partes relacionadas
4.059
4.860 legislação societária. A diretoria poderá declarar dividendos intermediários à vista dos operacionais; (iii) Gestão de risco de crédito: estrutura responsável por monitorar a posTotal Não Circulante
4.059
– balanços semestrais, à conta dos lucros apurados no período. Cada ação ordinária dará sibilidade de ocorrência de perdas para a MAF DTVM, associadas ao não cumprimento
Total
7.564
4.860 direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. As ações preferenciais, sem pela contraparte de operação financeira, de suas obrigações nos termos pactuados;
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(iv) Gestão de risco de liquidez: relacionado ao descasamento de fluxos financeiros de
ativos e passivos, com reflexos sobre a capacidade financeira da MAF DTVM em obter
recursos para honrar seus compromissos; (v) Instrumentos financeiros: a MAF DTVM
mantém políticas e estratégias operacionais e financeiras visando liquidez, segurança
e rentabilidade dos seus ativos. Desta forma, possui procedimentos de controle e
acompanhamento das transações e saldos dos seus instrumentos financeiros, com
o objetivo de monitorar os riscos e as taxas vigentes em relação às praticadas no
mercado. Em 31/12/2021, a Administração considerou como aceitável a exposição
aos riscos da MAF DTVM, uma vez que todo o caixa fica aplicado em operações de
alta liquidez, em geral em aplicações com o Banco Modal. 15. Limites Operacionais:
As instituições financeiras têm que manter patrimônio líquido mínimo de 8% dos seus
ativos consolidados ponderados por grau de risco, acrescidos de percentuais sobre os
riscos de créditos, sobre as exposições em ouro, em ativos e passivos referenciados
em variação cambial e em variação da taxa de juros, conforme normas e instruções
do BACEN. Em 2013 foram publicadas as Resoluções do CMN números 4.192, 4.193
e 4.278 que dispõem sobre os critérios de apuração dos Requerimentos Mínimos de
Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal e instituíram o Adicional de
Capital Principal, respectivamente. Em 31/12/2021 e de 2020, o Conglomerado Prudencial Modal, do qual MAF DTVM faz parte, estava enquadrado neste limite operacional,
conforme demonstrado a seguir:
Marcelo Miranda Braga - Diretor

31/12/2021 31/12/2020
Capital principal (Nível I)
989.544
202.028
Patrimônio de Referência
989.544
202.028
Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD) (a)
3.412.088
1.154.462
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD) (b)
817.699
209.485
657.197
438.219
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD) (c)
4.886.984
1.802.166
RWA (a) + (b) + (c)
390.959
44.173
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido
Folga em relação ao Patrimônio de Referência
Mínimo Requerido
598.585
57.855
20%
11%
Índice (%)
Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa
de juros das operações não classificadas na carteira de
11.529
9.088
negociação (RBAN)
16. Participações nos Lucros: Foi provisionado o valor de R$4.603 referente a participação nos lucros (R$0 em 2020) referente ao exercício de 2021, sendo R$1.021
referente a provisão de participações de administradores e R$3.582 referente a provisão de participações de empregados. O Pagamento está previsto para fevereiro de
2022 17. Rendas de Prestação de Serviço: a) Rendas de Administração de fundos de
Priscila Lazarini Guimarães - Diretora

investimento: Durante o 2° semestre de 2021 a MAF DTVM registrou receita referente
a taxa de administração de fundos no valor de R$9.200 (R$0 em 2020). b) Rendas de
Outros serviços prestados: Durante o 2° semestre de 2021, a MAF DTVM registrou
receita referente a prestação de serviços, conforme composição abaixo:
2° Semestre Exercício findo Período de 01/11
de 2021 em 31/12/2021
a 31/12/2020
Taxa de Representação (INRs)
1.186
–
–
Taxa de estruturação e
integralização
61
–
–
Prestação de Serviços Qualificados
4.810
–
–
Total
6.057
–
–
(a) Taxa de representação referentes a Investidores não residentes com recursos
depositados e em movimento na MAF DTVM. (b) Contrato firmado entre MAF DTVM
e Modal DTVM para transferência de recursos referentes à prestação de serviços de
Administração, Gestão, Custódia, entre outros serviços financeiros, prestados a clientes
MAF cuja operação ainda não foi transferida à entidade. O Contrato entre as partes foi
assinado em fevereiro de 2022 a liquidação dos valores está prevista para 24/02/2022.
18. Despesa Antecipada: Em 31/12/2021 a entidade possui R$360 (R$0 em 2020)
de despesas antecipadas, referentes a seguros e despesas com licenças de software
renováveis.

Julio Cesar Pena Gonçalves - CRC: RJ-131623/O-8 - CPF: 142.550.027-70

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Cotistas MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações
financeiras da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Instituição"), que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MAF Distribuidora de Títulos

e Valores Mobiliários S.A. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil (BACEN). O relatório sobre as demonstrações financeiras completas pode ser encontrado em sua íntegra
no site www.monitormercantil.com.br/Cadernodigital. Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2022.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Marcelo Luis Teixeira Santos
CRC 2SP000160/O-5
Contador CRC 1PR050377/O-6

Relatório da Administração: Em cumprimento ás disposições legais e estatutárias, submetemos á sua apreciação, os balanços patrimoniais da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, levantados em 31 de dezembro de 2021 á 2020, e as respectivas demonstrações
de resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Mensagem da Adminstração: Se iniciamos 2021 com algumas incertezas, tendo em vista expectativas relacionadas á vacinação em
massa contra Covid-19. O ano de 2021 ainda foi marcado por um ambiente operacional muito desafiador nos nossos mercados, principalmente devido aos efeitos da pandemia trazida pela COVID-19 e suas consequências, tanto na economia , quanto nos
hábitos de consumo. Assim, diante de um cenário adverso, reafirmamos a nossa crença na combinação de eficiência operacional,inovação comresultados e gestão de talentos, que nos permitiu, na visão da Álamo, fechar o ano com 1,60 mil empregos diretos
em 2021 e gerar aproximadamente R$ 28 milhões em contribuição tributária, garantindo o cumprimento absoluto dos deveres fiscais e da legislação trabalhista, incluindo o recolhimento dos encargos de terceiros. A administração da Álamo tem o compromisso
de seguir ampliando o negócio, com seriedade e prudência diante dos desafios do mercado. Além dos resultados, tanto operacionais quanto financeiro. Estamos seguros de que, fizemos os movimentos necessários para tornar a Álamo uma Companhia
rentável e sustentável, capaz de unir performance, solidez, conhecimento, inovação e ousadia inerentes a uma empresa líder, o que sempre nos estimulou a enxergar além do nosso segmento, trazendo as melhores tendências no setor de serviços. Estratégia
de Negócio: A Álamo, já possuindo as certificações ABNT NBR ISO9001 (Qualidades), ABNT NBR ISO14001 (Meio Ambiente) e OHSAS18001 (Segurança e Saúde Ocupacional), buscou novas certificações, investindo na adequação de seus processos e
estrutura e na tecnologia necessária para a certificação ABNT NBR ISO45001, a norma mais recente e atualizada ao mercado atual sobre os requisitos de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Ainda em 2021, foi feita a adequação de nossos processos
à Lei Geral de Proteção de Dados. Mantendo seu espírito inovador, iniciamos a adequação antes mesmo de entrar em vigor a lei. A Álamo preza pelo pleno atendimento a legislação nacional e busca transparência de seus negócios e a segurança para seus
clientes, amparada por sua gestão e seu sistema de Compliance. Desempenho Consolidado: Á Álamo registrou um lucro líquido de R$ 625 mil no ano de 2021 frente a R$ 3.755 milhões registrados no ano de 2020. O lucro líquido do exercício foi impactado
ainda pela crise sanitária da Covid-19. Resultado Financeiro: O resultado financeiro apresentado teve uma redução de 61,13% quando comparado a 2020. A redução ocorreu de um trabalho de negociação com clientes e fornecedores. O compromisso da
administração com a busca constante de aumento de eficiência e melhoria da rentabilidade continua sendo a base de atuação da Companhia. A Diretoria: Enfim, 2021 terminou. Se tivermos de definir aquele que foi o principal tema econômico em 2021,
sem dúvida a inflação pode ser considerado o assunto de destaque. Podemos considerar que há muito tempo o Brasil não passava por um quadro inflacionário tão longo e que aumentou os custos ao mesmo tempo em que depreciou o poder de compra das
famílias. Mas temos a certeza de que estamos no caminho certo. O caminho do trabalho árduo, eficiente e competente, que traz resultados virtuosos e com o sentimento de superação e reconhecimento, desejamos registrar agradecimentos aos clientes e
acionistas, pela confiança, apoio e preferência; aos diretores, funcionários e demais colaboradores, pelo empenho, dedicação e compromisso com as estratégias da Organização, determinantes para os resultados obtidos.
Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/21 e 2020 (EM MR$)
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Demonstração de Resultado dos Exercícios (Em MR$)
31/12/21 31/12/20 Fluxo de Caixa da Atividade Operacional
31/12/21 31/12/20
31/12/21 31/12/20
Ativo Circulante
21.444 21.306 Lucro Líquido do Exercício
625
3.755 Receita Bruta das Operacoes
131.871 137.628
Disponibilidades
2.662
3.370 (+) Depreciação
40
317 Deducoes da Receita Bruta
(24.225) (25.012)
Clientes
13.293 12.928 Valor Ajustado
665
4.072 Receita Liquida das Operacoes
107.646 112.616
Cred Tributários e Previd a Comp.
4.098
3.906 Ajuste de Contas Patrimoniais
Custos dos Servs Prestados
(88.273) (85.096)
Outros Créditos
1.001
982 Aumento ou Redução de Duplicatas a Receber
(364)
1.598 Lucro Bruto das Operacoes
19.373
27.520
Despesas Antecipadas
390
120 Aumento ou Redução Cred. Tribut. E Previd.
(193)
(326) Despesas Operacionais
(18.108) (21.685)
Ativo não Circulante
3.312
3.672 Aumento ou Redução Outros Creditos
(19)
399 Resultdo não Operacional
5
Ativo Realizável a Longo Prazo
1.090
1.320 Aumento ou Redução Despesas Antecipadas
(270)
(62) Lucro (PREJ) Operacional
1.270
5.835
Ativo Permanente
2.222
2.352 Aumento ou Redução Outras Provisões
(21)
1.661 Resuldado não Operacional
Total - Ativo
24.756 24.978 Aumento ou Redução da Conta Fornecedores
946
(684) Lucro Operacional A. IRPJ e CSLL
1.270
5.835
Passivo Circulante
18.087 18.340 Aumento ou Redução Impostos á Pagar
(319)
50 Rev (Desp) c/Prov CSLL E IRPJ
(645) (2.080)
Emprest e Financiamentos
2.000
1.989 Aumento ou Redução das Demais Contas a Pagar
(723)
(943) Lucro Liquido do Exercício
625
3.755
Obrig Fiscais e Previdenciaria
2.856
3.322 Aumento ou Redução em Provisão IR e CSLL
(147)
252 Quantidade de ação
217
217
Outras Obrigações
4.722
3.722 Caixa Líquido da Atividades Operacional
(445)
6.017 Lucro Líquido por ação
3
17
Obrigacoes Societ e Estutarias
275
1.052 Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/21 e 2020
Provisões Operacionais
8.234
8.255 Aumento ou Redução Realiz a Longo Prazo
230
186
Reservas
LuTotais
Patrimônio Liquido
6.669
6.638 Aquisição de Imobilizado
90
(189) (EM MR$)
De cros
Capital Social
4.800
4.800 Caixa Líquido da Atividade de Investimento
320
(3)
CaAjuste Rea- Acu- Ano Ano
Reservas de Capital
55
55 Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento
pital De Ca- Le- Patri- valia- mula- de
de
Reservas de Reavaliação
40
78 Aumento ou Redução Emprestimo a Curto Prazo
11
(1.948)
Social pital gal monial ção dos 2021 2020
Ajuste de Avaliação Patrimonial
330
330 Pagamentos de Dividendos
(594) (2.515) Eventos
330
77
- 6.638 5.398
Reservas de Lucros
1.444
1.375 Caixa Líquido da Atividade de Financiamentos
(583) (4.463) Saldo no Início do Período 4.800 55.415 720
- 625 625 3.755
Legal
751
720 Variação do Caixa Gerador do Período
(708)
1.551 Lucro (Prej.) do Período
- 31
- (31)
Lucros á Realizar
693
655 Saldo Inicial Caixa/ Equivalente
3.370
1.819 Constituição de Reservas
Total - Passivo
24.756 24.978 Saldo Final Caixa/ Equivalente
2.662
3.370 Aumento de Capital
(708)
1.551 Ajuste Avaliação Patrimonial
Nota Explicativas. 1. Contexto Operacional: A empresa ÁLAMO ENGENHARIA Variação da Conta Caixa/Equivalente
Realização de Reservas
- (38)
S/A tem como atividade principal a Manutenção e operação de instalações elétricas Social:O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas alí- Dividendos Pagos ou
e eletrônicas, telecomunicações, instalações hidráulicas, mecânicas e condiciona- quotas efetivas sobre o lucro tributável. As taxas vigentes são como segue: Imposto Creditados
- 594 (594) (2.515)
mento de ar. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas de Renda: Calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional Saldo no Final do Período
4.800 55.415 751
330
39
- 6.669 6.638
Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas de 10% sobre lucros anuais excedentes a R$ 240; e Contribuição Social: Calculada Variação no Período
- 31
- (38)
31 1.240
contábeis e societárias do Brasil. A Lei Societária número 11.638, de 28 de dezembro à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. 3. Partes Relacionadas: As opera- legislação societária brasileira.
de 2007 não trouxe efeitos contábeis relevantes sobre o patrimônio e o resultado da ções com partes relacionadas foram efetuadas em condições normais de mercado.
2021
2020
empresa. Foram adotadas as seguintes principais práticas contábeis: a) Apuração do 4. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital subscrito e integralizado em 31 de Os dividendos foram apurados como segue:
625
3.755
Resultado – O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercício. dezembro de 2021 e 2020 é representado por 217.992 ações, respectivamente. or- Lucro Líquido do Exercício
31
40
b) Ativos Circulantes: Aplicações Financeiras: São demonstradas ao custo, acrescido dinárias sem valor nominal, de propriedade de domiciliados no país. Conforme AGO Apropriação para a reserva legal
1. 200
dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não excedem ao valor de merca- em Março 2022. b) Reserva Legal. A Reserva Legal está constituída com base em 5% Aumento de Capital
594
2.515
do. Demais Ativos Circulantes: São apresentados pelo valor líquido de realização. c) do lucro líquido do exercício, conforme legislação societária, limitada a 20% do capital Base de cálculo dos dividendos
594
2.515
Imobilizado – Líquido: Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de de- social. c) Reserva Revaliação: O saldo de conta Reserva de Reavaliação refere-se Dividendos propostos e pagos
100%
100%
zembro de 1995, a depreciação de bens do imobilizado é efetuada pelo método linear, a valores contituidos antes da vigência da Lei n° 11.638/07, e que será mantido até Percentagem sobre a base de cálculo
às taxas mencionadas na nota explicativa n° 4, que levam em consideração a vida útil sua efetiva realização. A realização continuará refletindo na conta lucros ou prejuízos 5. Seguros: A sociedade adota política de manutenção de seguros em níveis que a Adeconômica dos bens. d) Passivo Circulante e não Circulante: São demonstrados por acumulados, na mesma base que vinha sendo efetuada antes da promulgação da Lei
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden- nº 11.638/07. d) Dividendos: O estatuto da Álamo prevê a distribuição de dividendo ministração considera adequado para cobrir os eventuais riscos de responsabilidade
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Previsão é de alta da taxa de juros
Copom define Selic na próxima semana

A

guerra entre Ucrânia e Rússia já provocou mortes, destruição e impacto negativo
na economia mundial. No
Brasil, na semana que vem
(15) acontece reunião do
Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) quando será definida
a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia,
o principal instrumento de
política monetária do país,
responsável por controlar a
inflação, além de influenciar
todas as taxas de juros.
A última decisão elevou a
Selic de 9,25% para 10,75%
no início de fevereiro e representou a oitava alta consecutiva. Boa parte do mercado acredita que o Banco
Central deve estender ainda
mais o ciclo de alta da taxa
básica de juros para conter
a inflação. Alguns analistas
apostam em uma elevação
de 1,25 p.p, ou seja, de 12%

ao ano. O diretor de Investimentos do Paraná Banco
Investimentos, André Malucelli, compõe essa lista.
João Beck, economista
e sócio da BRA, escritório
credenciado da XP Investimentos, acredita que o Copom manterá o ritmo de 100
pontos: “Não acredito numa
aceleração das altas. Acredito
que ela virá de uma taxa terminal maior em 50 pontos e
que pode permanecer estática por mais tempo”.
Segundo o especialista, o
mercado previa um ajuste
negativo já no fim deste ano
para a taxa, o que já mudou.
“Sob as novas circunstâncias
de aumento de alimentos e
energia, acreditamos numa
extensão de, pelo menos, um
semestre para as taxas começarem a cair. As expectativas
se adiaram para o meio do
ano de 2023”, ressalta.
Para Rob Correa, analista de investimentos CNPI

e autor do livro “Guia Do
Investidor de Sucesso no
Longo Prazo”, o Banco
Central adotará uma postura mais incisiva na próxima
reunião. “Eu acreditava em
uma Taxa Selic de 11,75%
no auge do ciclo de aperto
em 2022, mas isso era antes
da guerra na Ucrânia. Com
esse fato novo no cenário
e os respectivos impactos
inflacionários, agora minha
previsão é de 12,75% até o
fim de 2022”, afirma.
Inflação
De acordo com Correa,
a inflação atual que temos
no Brasil não tem mais relação com a Covid-19, mas
sim com as commodities.
“Tudo isso devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia.
Os principais componentes
da inflação como alimentos
e combustível estão sendo
impactados pela guerra e a

inflação atual ainda não reflete o conflito. A disparada
do petróleo, das commodities agrícolas e o problema
com fertilizantes irão pressionar ainda mais a inflação
que já está além da meta”,
comenta.
Marcelo Oliveira, CFA
e fundador da Quantzed,
acredita no aumento de 100
pontos para a próxima reunião e em um comunicado
mais forte que os anteriores:
“Vejo que o mercado espera um Banco Central ainda
duro ao combate à inflação,
elevando a Selic nessa reunião e ainda mais duro no
discurso. Já há uma expectativa de uma Selic terminal
mais alta nesse ciclo devido
à guerra. Algumas casas falam até em 13.25%”, diz.
Renda fixa
Com a Selic mais alta, a
renda fixa tem atraído cada

vez mais investidores. Para Leandro Vasconcellos,
CFP®️, Head da mesa de alocação Alta Renda e sócio da
BRA, em momentos como
esse, vale apostar em títulos
atrelados à inflação e títulos
pós-fixados. “Eu destacaria
ainda a indústria de fundos
multimercados. Existe um
seleto grupo de bons gestores globais que são bastante habilidosos em capturar
movimentos de preços globalmente. Nós temos notado o bom desempenho de
algumas gestoras com esse
perfil e essa tendência deve
se manter daqui para frente”,
complementa.
De acordo com o Paraná
Banco Investimentos, banco
privado sediado em Curitiba,
a taxa deve subir 1,25 p.p.,
fechando em 12%. Para o
diretor de Investimentos do
Banco, André Malucelli, o
BC continuará com ajustes
pontuais na Selic até atingir

13,25% ao ano. “O cenário
econômico atual, agravado
pela invasão a Ucrânia, fará
com que o Banco Central siga elevando a Selic, visando
conter o avanço inflacionário. Nossa projeção é que o
IPCA feche o ano em 7,0%,
ainda acima da meta, que é
de 5,25%. Somente em 2023
é que a inflação deve voltar à
meta e atingir 3,8%”, explica
Malucelli.
Sobre investimentos, Malucelli afirma que renda fixa
em pós-fixado é a melhor
opção. “Seguimos sugerindo os papéis indexados ao
% CDI, ao menos até o final deste ciclo de alta da Selic, visando proteger os investidores.” Em relação ao
câmbio, Malucelli acredita
que o dólar oscilará entre
R 5,15 e R 5,50 até o fim
do ano. “A moeda estará
muito volátil, devido aos
diversos fatores políticos e
econômicos.”

