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PERDÃO LEGAL
Graça concedida é legítima e deve
ser respeitada, mas efeitos da s
entença do STF permanecem.
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Quem pagou o imposto nos últimos
5 anos pode pedir restituição.
Por Edemir Marques de Oliveira, página 4

Jefferson Rudy/Agência Senado

Europa acusa
Apple Pay
de limitar
concorrência
A Apple pode ser multada e
forçada a abrir seu sistema de pagamento móvel para concorrentes
depois que a Comissão Europeia
acusou a empresa de abusar de
sua posição dominante ao limitar
o acesso a tecnologias que permitem pagamentos sem contato.
“A Apple construiu um ecossistema fechado em torno de seus
dispositivos e seu sistema operacional, o iOS. E a Apple controla os portões desse ecossistema,
definindo as regras do jogo para
quem quer alcançar os consumidores usando dispositivos Apple”,
disse a comissária de concorrência
da UE, Margrethe Vestager, nesta
segunda-feira, relata a agência de
notícias Xinhua.
“Ao excluir outras pessoas do
jogo, a Apple protegeu injustamente suas carteiras Apple Pay da
concorrência”, disse ela. O Apple
Pay é a própria solução de carteira móvel da Apple em iPhones e
iPads, usada para permitir pagamentos móveis em lojas físicas e
online.
A Comissão estava investigando a Apple desde junho de 2020.
Sua visão preliminar é que a empresa está restringindo a concorrência ao impedir que desenvolvedores de aplicativos de carteira
móvel acessem o hardware e software necessários em dispositivos
Apple.
As carteiras móveis usam comunicação de campo próximo
(NFC), que usa um chip no dispositivo móvel para se comunicar
sem fio com o terminal de pagamento de um comerciante.
A Comissão considera que a
Apple está restringindo a concorrência no mercado de carteiras
móveis no iOS, limitando o acesso ao NFC, uma tecnologia padrão usada para pagamentos sem
contato com dispositivos móveis
nas lojas.
A Apple recebeu uma comunicação de objeções à qual deverá
responder por escrito e solicitar
uma audiência oral para apresentar as suas observações sobre o caso perante representantes da Comissão e autoridades nacionais da
concorrência.
Vestager disse que a investigação da Comissão não revelou evidências de que os riscos
de segurança aumentariam se o
acesso fosse concedido a terceiros. “Pelo contrário, evidências
em nosso arquivo indicam que a
conduta da Apple não pode ser
justificada por questões de segurança”, disse ela.

ISENÇÃO DO IRPF NA
QUITAÇÃO DE IMÓVEL

Dívida das famílias bate recorde
Cartão é a saída (cara) para recompor renda ante inflação

O

percentual de famílias
que relataram ter dívidas a vencer alcançou
77,7% do total de famílias brasileiras em abril, a maior proporção
da série histórica da Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (Peic). Em abril
de 2021 a parcela correspondia a
67,5%. Na comparação com março de 2022, o índice avançou 0,2
ponto percentual (p.p.).
O endividamento seguiu crescendo nos dois grupos apurados,
com destaque para o das famílias
com ganhos acima de dez salários mínimos, que desde o início
do ano vem apresentando avanço
mais acelerado do que o da parcela com menor renda.
Com 74,5% das famílias mais
abastadas endividadas, o percentual é o maior da série histórica da pesquisa, registrando
alta de 0,8 p.p., na comparação

com março, e 11,4 p.p. na comparação com abril de 2021. Isso
significa que praticamente 3 em
cada 4 famílias que ganham mais
têm dívidas.
No grupo com renda até dez
salários mínimos, o percentual
de endividados chegou a 78,6%,
subindo 10 p.p. em relação a
abril de 2021. Entre as famílias
de menor renda, o indicador de
contas/dívidas atrasadas destacou-se ao alcançar 31,9%, quase
1 em cada 3, o maior nível histórico. Já entre as famílias com
renda superior a dez salários
mínimos, o percentual também
aumentou e alcançou 13,5% de
famílias, o maior percentual desde abril de 2016.
“A inflação alta, persistente e
disseminada (IPCA em 11,3% ao
ano) mantém a necessidade de
crédito para recomposição da renda, fazendo com que as famílias

encontrem nos recursos de terceiros uma saída para a manutenção
do nível de consumo”, avalia o
presidente da CNC, José Roberto
Tadros.
Apesar de oferecer os custos
mais elevados, o cartão de crédito segue como o tipo de dívida
mais comum entre os consumidores. O endividamento no cartão de crédito foi a única modalidade que apresentou aumento
em abril, representando 88,8%
de famílias com dívidas e revelando que o endividamento está
ocorrendo essencialmente no
consumo de curto prazo. A tendência já havia sido observada no
levantamento feito pelo Banco
Central, como o Monitor Mercantil mostrou semana passada.
A Peic é apurada desde janeiro de
2010 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC). Página 3

Lava Jato ceifou R$ 172 bi da economia
Efeitos levaram a perda de 4,4 milhões de empregos

A

Operação Lava Jato foi
responsável pela perda
de 4,4 milhões de empregos no país, principalmente nos
setores de petróleo e gás e construção civil. O levantamento foi
feito pelo Dieese, Subseção FUP,
e apresentado no 1º de Maio.
A pesquisa revela que o corte de vagas gerado pela operação
resultou na perda de R$ 172,2
bilhões de investimentos para o
país. Por conta disso, o Produto
Interno Bruto (PIB) deixou de
crescer 3,6% entre 2014 e 2017; a
economia perdeu R$ 85,8 bilhões
somente em massa salarial; e o Estado deixou de arrecadar R$ 47,4
bilhões em impostos.

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos
Petroleiros (FUP), destaca que a
Operação Lava Jato foi política,
como mostraram as conversas
vazadas e amplamente divulgadas pela mídia. “A Lava Jato
destruiu empresas que empregavam milhares de trabalhadores,
em vez de punir as pessoas que
cometeram alguma irregularidade. Jogou fora a água, a criança
e a bacia! Ao destruir empresas
brasileiras, a operação afetou as
economias local, regional e nacional. São mais de 4 milhões
de trabalhadores e trabalhadoras
desempregados por causa dessa
operação que já foi desmascara-

da em todo o mundo como uma
jogada totalmente política e não
apenas contra a corrupção”, diz
Bacelar.
O estudo do Dieese foi feito com base na Matriz Insumo
Produto (MIP). Ao bloquear
atividades de fornecedores e
suspender obras públicas, o documento mostra que a Lava Jato abalou a estrutura de vários
setores no país. O desemprego
em massa atinge fortemente o
varejo, por exemplo. O impacto
da redução dos investimentos
dos setores de petróleo e gás e
da construção civil sobre os demais setores funciona como um
efeito cascata na economia local.

Para BC,
economia
voltou a
dezembro
O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado pelo
Banco Central, indica que a economia brasileira cresceu 0,34%
em fevereiro, na comparação com
janeiro, já levando em conta as
diferenças entre os dois meses,
como número de dias úteis, por
exemplo.
O Banco Central revisou a queda apresentada em janeiro, que
passou de 0,99% para 0,73%. Em
fevereiro, o IBC-Br marcou 139,83
pontos, próximo ao patamar de
dezembro (139,85). No acumulado
de 12 meses, a atividade econômica
registra alta de 4,82%.
O IBC-Br, que possui frequência mensal, é considerado pelo
mercado uma espécie de prévia do
cálculo do Produto Interno Bruto
(PIB) – soma de todos os bens e
serviços produzidos no país – que
é divulgado com frequência trimestral pelo IBGE. Os dois indicadores, contudo, possuem metodologias de cálculo diferentes.
O Mitsubishi UFJ Financial
Group (MUFG) projeta que em
março a atividade econômica pode ser beneficiada pela diminuição
do número de casos de Covid.
“No entanto, o ritmo de crescimento tende a ser pequeno e limitado pelo cenário econômico difícil, no qual a demanda continuará
com dificuldade devido à alta inflação e ao aumento da taxa Selic.”
“Para o restante deste ano, mantemos nossa expectativa de que
devemos ver uma melhora gradual
embora lenta. Esperamos o crescimento do PIB de 0,8% para este
ano todo”, finaliza o MUFG.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0266
R$ 5,2630
R$ 5,3452
R$ 0,7696
R$ 298,00

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (março)
SP (março)
Selic
Hot Money

1,41% (abril)
2,94% (março)
1,11%
0,71%
11,75%
0,63% a.m.
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O impacto do novo ensino médio
para a educação brasileira
Por Rita Rangel

E

m vigor a partir deste
ano, o chamado Novo
Ensino Médio reformula a matriz de referência curricular e propõe uma nova concepção para essa última fase da
Educação Básica. Desde a sua
aprovação, em 2017, o assunto
gera dúvidas e reflexões. O que
motivou tal mudança? Quais
serão os desafios de agora em
diante? O que muda para alunos e professores? E como as
escolas terão que se adaptar?
As respostam surgem a partir do entendimento do cenário
contemporâneo e da compreensão das necessidades da educação brasileira. O século 21
tem exigido, mais do que nunca,
rápidas mudanças e adaptações,
o que impacta diretamente o
mercado de trabalho, bem como os rumos da sociedade. A
partir daí surgem as demandas
com relação ao desenvolvimento de novas habilidades por
parte dos estudantes e de novas
práticas pedagógicas por parte
dos professores e escolas.
Complementando essa realidade, é importante ressaltar,
também, as lacunas que o setor
educacional tem apresentado
nos últimos anos. Os indicadores de frequência e desempenho do Ministério da Educação
(MEC) apontavam, em 2016 –
antes da aprovação da reforma
– que 28% dos estudantes desta etapa encontravam-se com
mais de 2 anos de atraso escolar, enquanto 26% dos alunos
abandonavam a escola ainda no
1º ano.
Neste mesmo sentido, a variação positiva apresentada pelo
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi
de apenas 0,3 ponto entre 2005
e 2011 e nenhum aumento nos
últimos 10 anos. Manteve-se,
portanto, estagnado e abaixo
das metas estabelecidas. A partir destes dados, fica clara a desmotivação dos jovens com relação aos estudos, bem como a
necessidade de uma reformulação curricular capaz de trazer à
tona novos modelos de ensino.
Responsável pelas diretrizes
do Novo Ensino Médio, a Lei
13.415/2017 institui alterações
que estabelecem maior integração e flexibilidade curricular,
além da oferta de itinerários
formativos para os alunos. Ou
seja, estruturas fundamentadas
a partir de conjuntos de práti-

cas e experiências educativas
(projetos, oficinas, núcleos de
estudo, entre outras possibilidades de trabalho), que os estudantes poderão escolher no
ensino médio, tomando como
base os eixos estruturantes e as
áreas que mais se identificam,
como Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza
e suas Tecnologias, Matemática
e suas Tecnologias e Ciências
Humanas e Sociais aplicadas e
suas Tecnologias.

Um dos
principais desafios
é envolver toda
comunidade na
tomada de decisão
Em suma, o currículo do Novo Ensino Médio contemplará
as competências e habilidades
relacionadas aos eixos estruturantes e às áreas de conhecimento. Parte da carga horária se
aplica a Formação Geral Básica,
que contempla a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC);
esta, por sua vez, orienta a elaboração do currículo de cada
Rede e unidade escolar.
Com isso, o Novo Ensino
Médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos
jovens, fortalecendo seus papéis de protagonistas, enquanto
participam ativamente do processo de aprendizagem, já que
têm autonomia para escolher
as áreas em que desejam aprofundar seus conhecimentos.
Além disso, as práticas pedagógicas se organizarão tendo como premissa a aprendizagem,
considerando a perspectiva de
quem aprende, e não somente
de quem ensina.
De acordo com o cronograma do MEC, as mudanças serão
aplicadas por etapas. Em 2022,
as alterações serão obrigatórias
apenas ao 1º ano. Em 2023, ao
2º. Já em 2024, além do 3º ano,
as novas diretrizes contemplarão também o Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio).
A partir deste contexto, os
estudantes desenvolverão novas
estratégias de aprendizagem,
além de expandir as habilidades
ligadas aos eixos estruturantes
dos itinerários formativos – investigação científica; mediação
e intervenção sociocultural;
processos criativos; bem como empreendedorismo – cujos
papéis são proporcionar novas
experiências educativas conec-
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tadas à realidade, a fim de colaborar para as formações pessoal, profissional e cidadã.
Neste sentido, aprimorarão
o autoconhecimento, a autorreflexão e o senso crítico, para
que possam encontrar seus caminhos, vocações e habilidades para a efetivação de seus
projetos, como a capacidade de
acessar, atualizar e produzir conhecimentos ao longo da vida,
de criar e inovar, de questionar,
intervir e ser agente de transformações sociais, culturais e
ambientais.
Para os docentes, os desafios englobam a mudança de
perspectiva sobre o ensino e
a adaptação às novas abordagens, que passam a enxergá-lo
não somente como aluno, mas
como um ser integral preparado para lidar com todas as
vertentes da sociedade com
participação ativa no processo
de aprendizagem. Com isso,
professores agora assumem
um papel de mediadores, que
é mais desafiador do que ser
apenas um vetor responsável
pelas informações.
Nesse processo cabe ao professor pensar e estudar a forma como ele pode contribuir
para que desenvolva experiências sólidas de aprendizagem,
e para isso, é imprescindível
que haja conexão entre o objeto de estudo e o que acontece na vida, de forma que a
experiência escolar tenha cada
vez mais sentido.
Neste cenário, as escolas
terão autonomia para definir
quais os itinerários formativos
irão ofertar. A partir disso, um
dos principais desafios, além
da transição de uma prática pedagógica predominantemente
transmissiva para uma abordagem ativa de aprendizagem, e
sua reorganização estrutural, é
envolver toda comunidade escolar nos processos de tomada de decisão. Mudanças são
complexas e exigem clareza de
onde se quer chegar, senso de
interdependência e ambiente de
confiança para que sejam efetivas e gerem os resultados esperados.
Um exemplo disso pode ser
o envolvimento dos próprios
estudantes no assunto em questão, por meio de assembleias
e outros fóruns de discussão.
Dessa forma, é possível fazer com que atuem tomando
decisões e respondendo por
elas responsavelmente, apoia-

Perdão legal
Por Marcos Espínola

O

dos pela equipe pedagógica –
professores, coordenadores e
orientadores educacionais.
Por outro lado, é fundamental que as instituições capacitem
seu corpo docente, no qual muitos professores terão que tomar
consciência sobre seus modelos
mentais, pois deixam para trás
seus papéis expositivos e de
supostos detentores do saber e
assumem o de mediadores, de
fato, da aprendizagem. Com isso, o planejamento de uma aula
como tradicionalmente conhecemos – o adulto fala, e os estudantes escutam – sai de cena
e dá espaço para o desenho de
experiências de aprendizagem,
com intencionalidade pedagógica, que aguçam a criatividade,
a autonomia, a criticidade, a responsabilidade, a capacidade de
resolver problemas e o desenvolvimento de competências
cognitivas e socioemocionais
de todos os envolvidos.
Para as redes de ensino que
já iniciaram o processo de atualização, cabe ampliarem vivências, experiências, integralizar
os eixos estruturantes e alinhar
o projeto pedagógica em toda a
Educação Básica. Um exemplo
disso, é uma prática coerente
com a concepção de uma criança potente, que a encoraje em
suas investigações e descobertas sobre o mundo, contribuindo para que desenvolva e amadureça suas hipóteses, por meio
da interação com seus pares e
adultos num espaço pedagogicamente organizado.
No Ensino Fundamental,
o engajamento dos estudantes em projetos de trabalho e
a vivência de metodologias ativas criam oportunidades desde
então para que desenvolvam o
papel de estudante investigativo
potencializando ainda mais a
experiência dos itinerários formativos quando chegarem no
Ensino Médio.
Apesar dos desafios existentes frente à nova resolução do
Ensino Médio, as expectativas
são positivas com relação aos
ganhos para a educação brasileira. A proposta da nova reforma, alinhada às demandas
do século 21, chega para trazer
mais sentido para a vida dos
estudantes, uma vez que o ato
de aprender se configure como
uma experiência pessoal, organizada, ativa e investigativa.

perdão judicial concedido pelo
presidente Jair Bolsonaro ao
deputado Daniel Silveira é totalmente legal. A graça é prevista no artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal de 1988. Isso é inegável e irrefutável.
O único aspecto que não está claro para
todos é a existência desse instrumento,
ou seja, falta à sociedade, de um modo
geral, conhecimento e informação.
A graça é um instrumento utilizado a
uma pessoa apenas e somente deixa de
punir as condutas ilícitas praticadas, mas
não exclui o crime. Esse perdão é ato privativo do presidente da república, mas
pode ser delegado aos ministros de Estado, ao procurador-geral da República ou
ao advogado-geral da União.
Vale esclarecer ainda que, no Brasil, a
Constituição estabelece três tipos de perdões judiciais que são reconhecidos pela
ordem constitucional, como anistia, graça e indulto, tudo dentro da legalidade.
E aqui cabe uma crítica à parte quanto à
educação do país, pois sou de uma época
onde no primário tínhamos aulas de Moral e Cívica, além de Organização Social
Política Brasileira (OSBP). Ambas nos
davam noção de cidadania, de direitos e
deveres.
Mas, voltando à questão do perdão
concedido, é de extrema importância
deixar claro que a graça atinge apenas os
efeitos primários da condenação, não valendo para os efeitos secundários, sejam
eles penais ou extrapenais. Isso significa que a jurisprudência é pacífica nesse
sentido e existe até uma súmula (631) do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tratando desse efeito. Sendo assim, o perdão
presidencial concedido não elimina a
cassação do mandato, também decretada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em
decisão quase unânime.
Assim, permanecendo a condenação depois do processo transitado e julgado, o deputado estará inelegível. Além disso, arcará
com as consequências penais dos crimes
em tese praticados, ou seja, será considerado reincidente, caso cometa outro crime
antes de esgotado o período de cinco anos.
Ao final de tudo, cabe refletir que o
STF, baseado na Constituição, é quem
ainda tem a prerrogativa de definir o
processo. Paralelamente ao fato em si,
fica a sensação ou até mais do que isso,
a percepção mesmo, que os poderes atualmente no Brasil estão desarmônicos, o
que não é nada bom para o país, essencialmente após dois anos de pandemia e
crise econômica.
Numa democracia consolidada como
a brasileira é importante que os poderes
atuem em harmonia e que todos saibam
até onde vai a prerrogativa do outro. O
perdão concedido é legítimo e deve ser
respeitado, da mesma forma que suas limitações também serão consideradas ao
final do processo.
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Sanções contra Rússia
saíram pela culatra. Será?

O

conflito entre Rússia e Ucrânia e as sanções impostas pelos Estados Unidos, com respaldo da União
Europeia, causaram novas interrupções nas cadeias de
suprimentos globais que já estavam sob grande pressão da
pandemia, disse o banco estatal da Alemanha KfW nesta
segunda-feira.
A parcela de indústrias alemãs atingidas pela escassez de oferta permaneceu particularmente alta em 78%.
No atacado e no varejo, a participação aumentou cinco
pontos percentuais desde a queda e chegou a 68%,
segundo o KfW. A escassez de materiais levou a ajustes
de preços, já que uma em cada quatro pequenas e
médias empresas (PME) alemãs aumentou seus preços
recentemente.
As sanções acabaram tendo efeito menor que o esperado na Rússia, que ganha mais exportando menos combustíveis, por conta da elevação das cotações no mercado
internacional. O rublo já se recuperou frente ao dólar.
Sofrem os países mais pobres, dependentes de importação
de petróleo ou alimentos.
Será que o tiro dos EUA saiu pela culatra? Parcialmente,
parece que sim, mas não seria a primeira vez que os
Estados Unidos exportam seus problemas econômicos e
financeiros.

Bagunça nos postes
Um leitor critica a baderna de múltiplos e não identificados cabos e fios pendurados e amarrados em postes
em Botafogo, bairro de classe média carioca. Quem sabe,
diz o leitor, deva-se discutir a implantação do cabeamento
subterrâneo em todo o município.
Uma reportagem dá conta de que seriam necessários R$
20 bilhões para organizar a bagunça em 12 milhões dos
60 milhões de postes em todo o Brasil. Se não começar
algum dia, não vai terminar nunca.

Herdeiro
Ferdinand Marcos Jr. continua a liderar a corrida
presidencial nas Filipinas, de acordo com uma pesquisa
divulgada uma semana antes das eleições de 9 de maio.
O filho do ex-ditador e de Imelda Marcos – notória
pelos seus 3 mil pares de sapatos – tem 56% das intenções de voto.

Rápidas
O Projeto Uerj em Casa está de volta com a reestreia
do espetáculo teatral A Corrida do Ouro, nesta quinta-feira.
A venda de ingressos será online pelo Sympla e presencialmente na bilheteria do Teatro Odylo Costa, filho, nos
dias de espetáculo a partir de 17h *** O advogado Luiz
Edgard Montaury Pimenta, sócio do Montaury Pimenta,
Machado & Vieira de Mello, vice-presidente da The
Global Network of National IP Practitioner Associations
(GNIPA), com sede em Londres, é um dos representantes brasileiros no 2022 ExCo Meeting da associação em
Washington, DC, nesta terça-feira *** Crime ainda sem
solução, o assassinato de Marielle Franco levou o delegado
Giniton Lages – que assumiu a responsabilidade de iniciar
as investigações – a escrever, em parceria com o jornalista Carlos Ramos, o livro Quem Matou Marielle? (Matrix
Editora), que revela os bastidores da apuração e apresenta
um ponto de vista inédito sobre o caso *** A Escola
Técnica Cieth e o Portal Consultoria em Turismo lançam
“Mentoria Turismo e Retomada”, com 50 horas de aula,
entre 21 de junho e 9 de agosto, sob a coordenação geral
de Bayard Boiteux e de Viviane Fernandes e coordenação
pedagógica do professor Marcos Neves. Informações em
cieth.com.br

Analistas esperam alta taxa de desemprego até o final deste ano

A

Pesquisa Nacional
por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
aponta que o país contabiliza mais de 12 milhões de
brasileiros sem trabalho e
renda formal. O Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) elevou projeção para a inflação, este
ano: 6,5%, um percentual
bem acima do teto da meta.
Diante de uma inflação persistente, juros altos,
desemprego e perspectiva de baixo crescimento
da economia, a tendência,
segundo analisa o diretor
técnico do Departamento
Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese), Fausto Augusto
Júnior, é que o mercado de
trabalho continue se desestruturando.
Segundo a Pnad, o rendimento real habitual do
trabalhador caiu 8,8% no
trimestre encerrado no
último mês de fevereiro,
quando comparado com
o mesmo período do ano
passado. Isso significa,
segundo o estudo, que a
renda média caiu para R$
2.511 (era R$ 2.752, em fevereiro de 2021).
“Uma pessoa ou família
que comprometa quase metade do rendimento mensal
com empréstimo terá condições de honrar a dívida e
ainda sobreviver neste contexto econômico? O que se

dizer, então, sobre quem está
negativado e, possivelmente,
desempregado?”, questiona
o presidente da Federação
Nacional das Associações
do Pessoal da Caixa (Fenae),
Sergio Takemoto.
Fausto Júnior, diretor técnico do Dieese, emenda a
avaliação: “Estamos falando
de rendas baixas e que podem ficar bem menores com
a contratação de dívidas. Estão construindo um modelo
que, passadas as eleições, vai
retirar ainda mais de quem já
tem muito pouco.”
O presidente da Fenae
ressalta que o problema não
é a concessão de crédito à
população. O alerta é para
o que ele classifica como
“combinação de extremo
risco” tanto para quem contrai o empréstimo quanto
para o próprio banco público.
“A economia brasileira está deprimida por uma
política de governo que paralisou a possibilidade de o
trabalhador ter emprego e
renda. Defendemos medidas anticíclicas. Contudo,
esses ‘pacotes de bondades’
do governo – com mais linhas de empréstimo à população já economicamente
massacrada – tratam-se, na
verdade, de uma jogada para atrair milhões de pessoas
que recebiam auxílio emergencial, por exemplo, e agora têm ainda menos condições de honrar qualquer
dívida contraída”, explica
Takemoto.

Segundo observa Takemoto, são brasileiros que
ou buscam empréstimo
para sobreviver ou recorrem a crédito na tentativa
de empreenderem por necessidade, e não por oportunidade.
“Eles abrem seus pequenos negócios por estarem
desempregados, por não
enxergarem outra saída para a sobrevivência. No desespero, caem na armadilha
do empréstimo e, possivelmente, na lista de inadimplentes”, pontua.
Levantamento feito pelo
Dieese a pedido da Fenae
mostra que os aumentos
reais do salário-mínimo,
descontados os efeitos da
inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC),
vêm ficando cada vez menores ou até zerados, como é o caso dos últimos
três anos, incluindo 2022.
Neste governo, apenas em
2019 houve reajuste real
do salário, no percentual
de 1,14%. O levantamento
do Dieese também aponta
a evolução do desemprego
no país. Considerando os
mesmos anos analisados
acima, as taxas médias anuais de desemprego foram de
9,2% (em 2006), 7,4% (em
2012), 11,7% (em 2016),
12,9% (em 2017), 12,4%
(em 2018), 12% (em 2019),
13,8% (em 2020) e 13,2%
(em 2021). Em relação a
2006, era considerada a
Pnad. Para os demais anos,

a fonte passou a ser a Pnad
Contínua.
Já analistas do Mitsubishi
UFJ Financial Group, Inc
(MUFG) dizem esperar “a
manutenção da alta taxa
de desemprego até o final
deste ano. Do lado positivo, vemos espaço para alguma aceleração da criação
de empregos no segmento
de serviços prestados às
famílias que é intensivo em
mão de obra e ainda é muito inferior ao pré-pandemia
em fevereiro de 2020. Por
outro lado, o setor industrial pode apresentar um
desempenho mais fraco,
uma vez que continua sofrendo com altos custos de
insumos com a Covid na
China e com a incerteza no
ritmo da demanda de bens
duráveis com os preços industriais mais altos e taxas
de juros crescentes. De um
modo geral, o crescimento
econômico é limitado pelo
cenário de alta inflação e
juros projetados para este
ano que limita a demanda
e, portanto, leva a desacelerar o ritmo de reação do
emprego. Nesse cenário, a
recuperação do mercado de
trabalho nos próximos meses tende a ser mais frágil,
uma vez que pode se concentrar no mercado de trabalho informal com renda
instável e perdendo poder
aquisitivo com a inflação.
Esperamos taxa de desemprego de 11% até o final
deste ano e 11,2% na média
do ano.”

Mercado eleva projeção do IPCA pela 16ª semana

P

ela 16ª alta consecutiva, o mercado
financeiro voltou a
subir suas projeções para a
inflação deste ano, de acordo
com o Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Pelas novas
estimativas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) deve fechar o ano em
7,89%. Há uma semana, a
projeção para o índice estava
em 7,65%, e há quatro semanas, em 6,97%.

O patamar atual encontra-se acima da meta oficial
para a inflação deste ano,
que é de 3,5% com tolerância de 1,5% para mais ou
para menos. As projeções
para 2023 subiram ligeiramente. Para o mercado financeiro, no ano que vem
a inflação deve fechar em
4,1% (4% há uma semana).
Para 2024, a estimativa permaneceu em 3,2%.
Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) a

previsão, segundo o Focus,
é que a economia do país
cresça 0,7% neste ano. Na
semana passada, a expectativa era de 0,65%, e há um
mês, 0,52%.
Nesta semana, as estimativas relativas à taxa de juros
Selic (13,25% ao ano ao fim
de 2022) e o câmbio (dólar
a R$ 5,00 em dezembro)
ficarão estáveis. Para 2023,
contudo, a expectativa é que
a Selic fique em 9,25% ao
ano, contra 9% da semana

passada. A projeção para o
câmbio ao fim do ano subiu
de R$ 5,00 para R$ 5,04 para um dólar.
Esta é a segunda divulgação semanal do Boletim
Focus desde a interrupção
da greve dos servidores do
Banco Central, que fez o
relatório deixar de ser divulgado por três semanas. Por
reivindicações salariais, os
funcionários ameaçam voltar a cruzar os braços nesta
terça-feira.

Contas públicas têm resultado positivo em fevereiro

A

s contas públicas
fecharam fevereiro
com superávit primário de R$ 3,471 bilhões.
Segundo o Banco Central,
foi o melhor resultado para
o mês desde 2012, quando
o setor público consolidado
ficou no azul com R$ 9,514
bilhões.
O resultado positivo foi
proporcionado sobretudo
pelo superávit de R$ 20,172
bilhões apresentado por estados e municípios. As estatais também registraram superávit de R$ 2,480 bilhões.

O governo central (Tesouro
Nacional, Banco Central
e Previdência), porém, fechou o mês com déficit de
R$ 19,181 bilhões.
O resultado também
manteve as contas no positivo depois de um janeiro
com o superávit primário
de R$ 101,833 bilhões, o
maior número mensal de
toda a série histórica do
BC. Em fevereiro de 2021,
foi registrado déficit de R$
11,770 bilhões.
Para se chegar o resultado
primário, calcula-se a diferen-

ça entre despesas e receitas
do setor público, antes do
pagamento de juros da dívida pública. O setor público
consolidado inclui governos
central, estaduais e municipais, bem como empresas
públicas (com exceção de Petrobras e Eletrobras).
As estatísticas fiscais divulgadas pelo BC nesta
segunda-feira encontram-se
defasadas em razão da greve
de servidores, que atrasou a
divulgação de alguns dados.
A paralisação deve ser retomada nesta terrça-feira), o

que pode comprometer divulgações futuras.
Com o resultado de fevereiro, o superávit acumulado no ano chegou a R$
105,304 bilhões. Nos últimos 12 meses, as contas estão no azul em R$ 123,427
bilhões, o equivalente a
1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo
com o Banco Central. A dívida bruta do país ficou em
79,2% do PIB em fevereiro,
contra 79,5% em janeiro. A
dívida líquida foi a 57,1%,
ante 56,6% no mês anterior.

4 Negócios & Empresas

Terça-feira, 3 de maio de 2022

SEU
DIREITO

Isenção do IRPF na
quitação de imóvel
adquirido
Por Edemir Marques de Oliveira
O reconhecimento pela Receita Federal do direito à
isenção do Imposto de Renda Pessoa Física sobre o ganho de capital na alienação de imóvel residencial na quitação de financiamento de imóvel já adquirido é muito
significativo para dezenas de milhares de contribuintes.
Desde o ano de 2005, a Lei 11.196 prevê que é isento
do Imposto de Renda o ganho auferido por pessoa física residente no País na venda de imóveis residenciais,
desde que o alienante, no prazo de 180 dias contados da
celebração do contrato, aplique o produto da venda na
aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil.
A norma não exige que a compra de novo imóvel seja
feita em data posterior à venda, mas que o produto da
venda seja aplicado na aquisição no prazo determinado.
Ou seja, em tese, o produto da venda poderia ser utilizado para quitação de financiamento imobiliário de imóvel
já possuído pelo vendedor do imóvel.
No entanto, na regulamentação da lei, ainda no ano de
2005, a Receita Federal, através da Instrução Normativa
RFB 599, estabeleceu que a isenção não se aplicaria à
hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo
de quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de
aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já
possuído pelo alienante.
Mas instrução normativa não é lei, apenas tem caráter
interpretativo, podendo ser discutido a legalidade de restrição não imposta na lei.
Por isso, tal situação levou diversos contribuintes a
buscarem o Judiciário, que garantiu em diversas decisões a isenção de ganho de capital decorrente de alienação de imóvel, quando o produto da venda é aplicado na
aquisição de outro, abrange a hipótese de financiamento
anterior.
Em 2018, a Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) confirmou que é isento de Imposto de Renda o ganho de capital resultante da venda de imóvel residencial utilizado para quitar, total ou parcialmente, o
financiamento de outro imóvel residencial em nosso país.
Segundo o processo, um casal vendeu a casa onde vivia em março de 2015 e, no mesmo mês, usou parte do
dinheiro obtido para quitar dívida habitacional com a
Caixa Econômica Federal. Entendendo fazer jus à isenção prevista em lei, o casal recolheu o IR incidente sobre
o ganho de capital relativo à venda de imóvel apenas sobre os valores não usados para quitar o financiamento.
Perdendo diversos processos no mesmo sentido, a
Receita Federal passou a admitir formalmente o que já
estava na lei e, recentemente, alterou a regulamentação,
passando a considerar que a isenção se aplica inclusive à
hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo
de quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de
aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já
possuído pelo alienante.
Com isso resolvido, agora, outra situação se apresenta.
Se algum contribuinte pagou o Imposto de Renda sobre
o ganho de capital correspondente a valores da venda utilizados para quitar financiamento imobiliário nos últimos
cinco anos, tem direito a pedir a restituição do imposto
indevidamente pago para a Receita Federal.
A Receita Federal não criou nenhuma norma, apenas
reconheceu formalmente algo que já estava definido formalmente como deve ser cuidado.
Edemir Marques de Oliveira é advogado especializado em direito tributário e sócio
de Marques de Oliveira Advogados.

Dia das Mães: 45%
estão mais apertados
C

om o Dia das Mães
no próximo 8 de
maio, levantamento da plataforma Pulso e
da Hibou entrevistou 1.133
pessoas de 25 a 26 de abril,
em nove cidades e apurou
que a data é apontada como
um momento simbólico
de união das famílias, visto
que ao perguntar como será comemorada, 33% responderam “vou para casa
da minha mãe ou sogra”;
18% “receberei minha família em casa”, e apenas 9%
informaram que vão a um
restaurante com a família.
Pensando no almoço que as
famílias costumam preparar para celebrar a ocasião,
ao citarem apenas UM tipo
de alimento que não pode
faltar na mesa, as respostas dividem opiniões: carne
e lasanha receberam 12%
dos votos, cada; churrasco,
10%; massas, 9%; macarrão,
8%; salada, arroz, maionese, 7%, cada ; e sobremesa,
peixe, feijão 2%, cada.
Para aqueles que pensam
em gastar com compras ou
apenas com as tradições familiares, o bolso, para grande parte dos consumidores,
está falando mais alto que
as datas comemorativas. O
mesmo
comportamento
pode ser notado na pesquisa feita sobre as expectativas da Páscoa: 45% estão
mais apertados e, por isso,

farão menos compras; 24%
consideram estar da mesma
forma que nos anos anteriores, nada mudou; 22%
estão mais apertados, mas
vão manter a tradição de família; 7% se consideram em
melhor situação, mas vão
manter os hábitos familiares; e 1% está melhor e vai
aproveitar para gastar um
pouco mais.
Ao que mais interessa
para o varejo, os segmentos dos presentes foram
ranqueados em vestuário
(66%), calçados (38%), perfumes (36%), bolsa e acessórios (26%), comestível
(18%), beleza e maquiagem
(17%), joalheria (17%), artesanato (16%), eletrônicos
(10%), utilidades domésticas (9%), decoração (9%),
viagem (8%), eletrodomésticos (6%), vídeo, áudio e
equipamentos digitais (3%),
e assinatura de algo que
goste (3%).
Sobre quanto pensa em
gastar, responderam: até R$
50 (13%), de R$ 51 a R$ 100
(25%), de R$ 101 a R$ 150
(19%), de R$ 151 a R$ 250
(14%), de R$ 251 a R$ 350
(5%), de R$ 351 a R$ 500
(4%), mais de R$ 500 (3%)
e 18% disseram que não se
aplica.
A loja física é a opção
disparada na hora de comprar o presente, com 55%
dos votos. A internet ficou

com 31%, o formato pick-up com 2%, e outros 2%
vão comprar ou fazer um
presente. Para os que optaram pelas compras virtuais, 41% optam por Site de
varejo totalmente digitais
(como Mercadolivre, Submarino, Amazon, Shopee,
etc), 28% preferem o site
da marca do produto/serviço, 27% optam por sites
de redes de varejo (Americanas, FastShop, Renner,
Marisa, etc), 8% citaram
os sites de pequenos lojistas, 4%, redes sociais, 3%,
site de supermercados/
hiper, 2%, aplicativos de
entrega, 20% ainda não
decidiram. E na loja física:
35% em redes de varejo
(Americanas,
FastShop,
Renner, Marisa, etc), 24%
em loja de bairro/pequeno
lojista, 22% loja da marca
do produto, 3% super/hipermercado e 28% ainda
não se decidiram.
O resultado apresenta
2,9% de margem de erro.
Já de acordo com o Radar Scanntech, a cesta de
Dia das Mães representa
14% das vendas totais do
canal alimentar e cresceu
(+37,0%) em valor na semana do evento ante as demais
semanas do ano, em 2021.
É uma excelente oportunidade para o canal de supermercados, que apresentou
um incremento de vendas
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em valor de (+38,4%), enquanto o atacarejo regional
cresceu (+29,1%).
A data é importante não
apenas para as categorias
sazonais, mas impulsionam
as vendas do canal alimentar como um todo (+16,4%
ante média das semanas no
ano passado).
Segundo o estudo, jardinagem vende nesta semana
quase quatro vezes mais que
na média das demais semanas, sendo a cesta de maior
contribuição de crescimento. Em seguida, cama, mesa
e banho (+64%), acessórios
para casa (+53%). Acessórios para cozinha (+51%),
vestuário (+41%), chocolate (+13%) entre outros.
Destaque para a categoria linha branca e marrom
(eletrodomésticos e eletrônicos) que cresce (+27%)
no supermercado e ainda
mais no atacarejo regional
(+50%).
A cesta reúne as categorias acessórios para casa,
acessórios para cozinha,
açougue bovino, cama mesa
e banho, vesturário, vinho,
chocolate, feijão, fermento,
hidratante corporal e facial,
jardinagem, linha branca
e marrom, massas alimentícias, milho + ervilha em
conserva e ingredientes para sobremesa (leite condensado + creme leite + coco
ralado + chantilly).

Sudeste conta com 9,2 milhões de pequenos negócios

L

evantamento feito pelo Sebrae Rio
apontou que 51%
dos pequenos negócios estão concentrados na Região
Sudeste, ou seja, são 9,2 milhões de empresas ativas na
região. Somadas as outras
quatro regiões chegam a
49% do total das empresas
do país: Sul, com 19%; Nordeste, 17%; Centro-Oeste,
com 9%; Norte, 5%.
“No ano passado, 48%
das empresas criadas no país foram da Região Sudeste.
Apenas no primeiro trimestre desse ano, 1,2 milhão
dos pequenos negócios foram abertos na região. A
nossa missão é que os empresários tenham maturidade dentro das suas empresas. Cinquenta e dois por
cento das empresas com
mais de 3,5 anos estão por
aqui. É uma região importante para a economia do
país. Esse encontro permite
levar as aspirações, projetos
e questões que possam melhorar a atuação de cada um
desses estados participantes. Tudo em benefício dos
pequenos negócios do nosso país”, enfatiza o diretor-superintendente do Sebrae
Rio, Antonio Alvarenga.
No total, a Região Sudeste concentra 52% (5,6
milhões) dos microempreendedores individuais do
país. Já 48% das micro e pequenas empresas do Brasil
estão concentradas no Ssu-

deste, sendo 3,5 milhões de
micro e pequenas empresas
em atividade na região. Entre 2010 e 2019, o PIB da
região cresceu 80%. Atualmente, o Sudeste é responsável por 53% da participação do PIB no país.
Em 2021, 46% das vagas
de emprego com carteira assinada geradas pelas micro e
pequenas empresas estavam
no Sudeste. Foram mais de
980 mil empregos gerados na
região. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,2%
no quarto trimestre de 2021,
resultado abaixo do apresentado no primeiro trimestre
de 2021, quando alcançou
14,9%. Já na Região Sudeste,
depois de alcançar 15,7% no
terceiro trimestre de 2020, a
taxa de desemprego alcançou
11,2% no quarto trimestre de
2021.
No Estado do Rio, os
pequenos negócios distribuídos por região no estado
são: Rio de Janeiro, capital
(45,9%); Baixada (16,7%);
Leste Fluminense (10,8%);
Região dos Lagos (5,5%);
Médio Paraíba (5,2%); Região Serrana (5%); Norte
Fluminense (4,4%); Centro
Sul (2,5%); Costa Verde
(2%); e Noroeste Fluminense (1,9%).
Os ramos de atividades
que mais atuam no estado
são: serviços (51,6%), comércio (34,6%), indústria
(7,9%), construção civil
(4,3%) e agro (1,6%).

Já segundo a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o primeiro trimestre
de 2022 foi positivo para as
micros e pequenas indústrias.
O Panorama da Pequena Indústria mostra melhora no
Índice de Desempenho, que
registrou a melhor média
(45,5 pontos) no primeiro
trimestre do ano desde 2012.
O Índice de Perspectiva também apresenta um aumento
de 3,0 pontos quando comparado com o mesmo período de 2021.
Apesar disso, as condições
financeiras apresentaram um
recuo de 3,7 pontos nos primeiros meses de 2022, em
comparação ao mesmo período do ano anterior, e a falta
ou alto custo de matéria-prima ainda é problema principal para MPEs.
O desempenho das pequenas indústrias foi positivo no primeiro trimestre de
2022.
O indicador registrou
43,3 pontos, em janeiro de
2022, resultado abaixo da
média histórica (43,5 pontos), porém nos meses seguintes o desempenho melhorou. Na passagem para
fevereiro, o índice aumentou 1,8 ponto e, em março,
cresceu mais 2,9 pontos.
Já o Índice de Situação
Financeira das pequenas
indústrias recuou para 41
pontos no primeiro trimestre de 2022. Na comparação
com o quarto trimestre de

2021, o índice mostra queda
de 1,0 ponto, ou seja, revela
uma piora da situação financeira no primeiro trimestre
de 2022. Apesar da queda,
o índice permanece acima
de sua média histórica (37,8
pontos). Ou seja, a situação
financeira deste trimestre
apresentou resultado relativamente mais favorável que
o de outros trimestres.
A falta ou alto custo de
matéria-prima
permaneceu no primeiro lugar do
ranking de principais problemas enfrentados pelas
MPEs da indústria extrativa, de transformação e da
construção. A elevada carga tributária se manteve na
segunda posição também
para os três segmentos industriais.
O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei)
para as pequenas indústrias
alcançou 56,4 pontos em
abril de 2022, um aumento
de 5,1 pontos na comparação
com o mesmo mês em 2021.
Portanto, o empresário segue
otimista e com a confiança
mais disseminada.
O Índice de Perspectivas
da pequena indústria também
apontou perspectivas favoráveis dos empresários da pequena indústria em 2022. O
indicador registrou aumento
de 0,6 ponto em abril de 2022,
alcançando 51,3 pontos. A média deste trimestre foi 3 pontos
maior que a média do mesmo
período em 2021.
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O mercado de ações em abril de 2022 – avaliações e perspectivas
Exterior pressiona, mas balanços das empresas trazem boas notícias

O

Ibovespa fechou
abril com uma
queda de 8,4%, o
que reduziu bastante o ganho acumulado no ano, passando de 14,49% em março
para 4,86% neste mês. Nos
últimos 12 meses, a perda acumulada é de 9,20%.
Conversamos com dois especialistas do mercado sobre suas avaliações sobre o
mês que se encerrou e suas
expectativas para os próximos meses.
André Meirelles, Diretor de Alocação e Distribuição da InvestSmart
XP
Dentre os motivos para o
mau resultado dos ativos de
renda variável, temos a permanência da guerra entre
Rússia e Ucrânia e o avanço
do lockdown na China, que
intensificam o cenário de
aversão ao risco. Enquanto o conflito pode levar os
países ocidentais a adotarem sanções mais rigorosas
contra a exportação russa
de energia, o isolamento so-

cial na China pode impactar negativamente a cadeia
global de produção. Os dois
cenários tendem a intensificar a inflação global, o que
pode forçar os bancos centrais a aumentarem ainda
mais as taxas de juros.
O Fed já se mostrou mais
contracionista do que o
inicialmente esperado pelo
mercado, o que contribuiu
para a queda dos papéis de
renda variável, principalmente os com retorno a
longo prazo, como as ações
de tecnologia, que tendem a
ser mais sensíveis à variação
dos juros. Esse é um dos
fatores que explica a queda acentuada na Nasdaq
(-13,3%).
Para o Brasil, a aversão
ao risco no cenário internacional significou o primeiro
mês do ano com fluxo de
capital estrangeiro negativo (menos R$ 5,93 bilhões), o que pesou sobre o
Ibovespa. A perspectiva de
redução na demanda chinesa, nosso principal parceiro
comercial, impactou nega-

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
38ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 309, 311, 313 – A –
CASTELO, RIO DE JANEIRO, RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3225 E-mail: cap38vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta
por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E
LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95 em
face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no
CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO
Nº 0022170-31.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MILENA ANGELICA DRUMOND MORAIS DIZ –
Juíza Titular da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de
Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05
(cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s)
Executado(s) e eventuais promitentes compradores, que será
realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO
LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom
Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 985777550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou
superior a avaliação será no dia 16/05/2022 às 12h, e não
havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda
pela melhor oferta será no dia 19/05/2022 às 12h, onde o lanço
inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com e
posteriormente inseridas na plataforma de leilão para ciência dos
interessados.DO(S)
BEM(NS)
OBJETO
DO
LEILÃO:
APARTAMENTO Nº 607, BLOCO B, SITUADO NA RUA BARÃO
DE MESQUITA, 280, COM NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285,
PELA RUA PROJETADA A, DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA,
RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO A UMA VAGA NOS
LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO OU NO
PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E FRAÇÃO DE 0,004392
DO TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS SOB O Nº 1286 E NA PREFEITURA SOB O Nº
1.254.411-0 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 64m² DE ÁREA
EDIFICADA. Descrição - Prédio: O Edifício possui 12(doze)
andares, 08 (oito) apartamentos por andar, play, salão de festas,
três elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24hs,
construção do ano de 1998. Imóvel: O imóvel possui área edificada
de 64m2, conforme disposto no carnê de IPTU de 2021, e direito
a uma vaga de garagem, conforme descrito no RGI. Dois quartos,
banheiro social, cozinha, e dependências de empregada,
conforme informação de Mônica da Administração do Condomínio.
DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10
e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e
105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua
Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam
263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o
alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m
da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia,
medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita,
em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e
a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da
quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em
curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando
com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área
destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m
de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta,
pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva
externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando
com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda,
confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Assim,
na data de 14 de fevereiro de 2022, levando-se em conta a sua
localização, dimensões, área construída, características, idade,
conforme descrição acima, foi atribuído ao bem o valor de R$
430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), correspondentes a
105.095,93 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em
09/04/2022, constam débitos de IPTU no valor total aproximado
de R$ 1.601,27 (Hum mil, seiscentos e um reais e vinte e sete
centavos); Que conforme certidão de 06/04/2022, constam
Débitos de FUNESBOM, cuja soma perfaz o valor de R$ 313,97
(trezentos e treze reais e noventa e sete centavos); Que conforme
planilha fornecida pelo exequente atualizada em 06/04/2022,
constam débitos de condomínio no valor de R$ 28.507,04 (vinte e
oito mil, quinhentos e sete reais e quatro centavos). Cientes os
interessados que todos os débitos acima apresentados, poderão
ser atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados do
seguinte: Que conforme consta no R-2 da matrícula nº 1.286 da
Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi
realizada Promessa de Venda em favor de Carlos Eduardo

tivamente as empresas exportadoras, principalmente
as ligadas a commodities
minerais que têm a China
como um dos principais demandantes.
Apesar disso, para os
próximos meses alguns
fatores podem ser positivos para a bolsa brasileira.
A temporada de balanços
mostra que as empresas
têm se recuperado do impacto da pandemia, e os
indicadores mostram que
o Ibovespa permanece descontado. Atualmente, o
Preço/Lucro do índice é
de 7x, enquanto a média
histórica é de aproximadamente 11,2x. Além disso,
o cenário de lockdown na
China e o conflito entre
Rússia e Ucrânia não devem
ser eventos permanentes, e
o fim desses pode beneficiar o índice.
Por fim, o cenário fiscal
brasileiro apresenta melhora, dados divulgados
hoje pelo Banco Central
mostram que a dívida bruta do governo representa

79,2% do PIB em fevereiro,
bem abaixo dos 89,3% atingidos em 2020.
João Daronco, analista
da Suno Research
Tivemos um mês de abril
bastante turbulento e marcado pelo início da temporada de resultados de algumas
empresas. Seguimos tendo
um cenário onde os investidores domésticos estão
realizando resgates de seus
recursos da renda variável e
migrando para a renda fixa,
porém vemos uma entrada
de recursos gringos na bolsa brasileira. Essa dinâmica
acaba por pagar um prêmio
nas ações com maior liquidez (blue chips), enquanto
as empresas com menor
liquidez (small caps) têm
sofrido muito mais em suas
cotações.
Com o início da temporada de resultados, é possível começar a evidenciar
a dicotomia entre o preço
em bolsa de algumas ações
e o valor delas, ou seja, seus
fundamentos.

Salcedo Lujan e Carmen Lucia Silva Salcedo, contudo, conforme
disposto na Sentença proferida nos Embargos à Execução Nº
0147967-17.2018.8.19.0001 às fls. 174/176, restou verificado
que: “(...)sob a alegação de promessa de compra e venda
averbada às margens do registro do imóvel, mister se faz registrar
que os Promitentes Compradores adquiriram em 1973 o imóvel
na planta da então Promitente Vendedora Imobiliária Nova York, a
qual através de liquidação extrajudicial, prevista na R3 da
matrícula nº 1286, vendeu à CIMA Empreendimentos do Brasil o
imóvel que viria a ser construído. Assim, apenas em 07/05/1997 a
CIMA conclui as obras do imóvel (AV.11), no entanto, jamais
outorgou escritura de definitiva ou imitiu os Promitentes
Compradores na posse do imóvel. Por meio do registro da R.24
da mencionada matrícula do 10º Ofício de Registro de Imóveis, a
unidade prometida vender, objeto da execução foi transferida a
SPE Construtora Sá Cavalcante RJ II LTDA em virtude de
integralização de cota social feita pela CIMA Empreendimentos
do Brasil S/A, assumindo essa todos os direitos e obrigações
ajustados com terceiros, incluindo a Promessa de Compra e
Venda prevista na R.02 da matrícula de fls.74/89, dos autos da
execução em apenso. Posteriormente, a SPE Construtora Sá
Cavalcante RJ II LTDA III, através da AV.25 passou a denominarse MCL280 Participações LTDA, ora embargante. Dessa sorte,
não se há que falar em ilegitimidade passiva, impondo-se a
rejeição dos embargos. Ressalte-se ainda que a responsabilidade
pelo pagamento das cotas condominiais é indubitavelmente da
parte ré, haja vista os documentos de fls. 74/89 dos autos da
execução, os quais comprovam a titularidade de tais cotas. (...)”.
Que no R-13, R-14 e R-15 constam PENHORAS registradas em
favor do Município do Rio de Janeiro por força das execuções
fiscais
nº:
2002.120.016169-8,
2004.120.018708-4
e
2007.001.127013-8. Que conforme se vê por meio do R-24 resta
demonstrada a cadeia dominial do imóvel, onde houve a
TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL em favor do executado. Consta
no R-26 o registro da penhora da execução destes autos, que
determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o
executado foi citado da Execução conforme index. 113/114. Que
no index. 229 consta deferimento da penhora. Que o Termo de
Penhora foi Lavrado no index. 238. Que o Réu foi intimado da
Penhora no index. 236 e 307. Que o executado se manifestou
concordando com a avaliação no index. 375. Que o laudo de
avaliação foi homologado no index. 381/382. DOS LANCES
ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as
datas e horários previstos no presente edital, sendo certo que os
horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de
Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na
modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e
ofertar seus lances online exclusivamente através do site do
Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.
sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os interessados deverão se
cadastrar previamente no site www.sergiorepresasleiloes.com.
br, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da
data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o
interessado responsável civil e criminalmente pelas informações
lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em
que preencherá os dados pessoais, anexará os documentos
requeridos e aceitará as condições de participação previstas
neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio
eletrônico; 4. Somente serão confirmados os cadastros pela
internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos a
seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade,
CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de rosto (selfie)
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso), e
se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e
Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica:
CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de
Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie)
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo
válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário
ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado,
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as

Entre os principais destaques em abril, temos
companhias ligadas ao
agronegócio, como, por
exemplo, a Kepler Weber
(KEPL3), que trouxe resultados recordes históricos.
Em setores que se beneficiam do agro, podemos citar
a Schulz (SHUL4), que acabou divulgando uma prévia
dos resultados e que deverá
apresentar um crescimento
próximo de 20% no período.
São setores que tiveram
pontos de curto prazo
(Guerra na Ucrânia) que
beneficiaram o preço das
commodities e a atividade,
mas sigo confiante e positi-

vo quanto aos seus longos
prazos, tendo em vista o
aumento do PIB global e o
aumento da população, que
aumentam a demanda.
Por fim, temos como
principal preocupação a inflação. O índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo 15 (IPCA-15) apresentou a maior variação
mensal desde fev/2003 e a
maior para o mês de abril
desde 1995.
Iniciamos o 2T22 com
um misto de bons resultados oriundos do 1T22 e
com dados macroeconômicos pressionados.
Coordenação: Jorge Priori

áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do
Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo
leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente
ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito
bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de
seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro)
horas do término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização
do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante
através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o
prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s)
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente
para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o
arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo
mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação,
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena –
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do
CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o
leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e
colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na
forma do artigo 892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro
deverá, no caso de arrematação, ser pago imediatamente e
diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente
a 5% sobre o produto da arrematação, ou no valor de 2,5%
sobre o valor da dívida (e não do acordo) para o caso de
acordo, pagamento voluntário do débito, remissão ou
adjudicação, acrescido do valor das despesas comprovadamente
realizadas em todos os casos. 3. Caso haja interessados em
participar do leilão através de oferecimento de lances para
pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro a
proposta de aquisição do bem, sempre antes do início de cada
leilão, por escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.
com, na forma do Art. 895 do CPC e seguintes, e não havendo
lances on-line para pagamento a vista, a proposta parcelada de
maior valor, com maior valor de entrada e menor quantidade de
parcelas será declarada como lance vencedor, devendo o
arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o pagamento
referente ao valor da entrada mediante guia judicial, sendo
certo, que o início do pagamento das parcelas para quitação do
saldo remanescente, será após trinta dias o pagamento do
valor da entrada, em parcelas mensais e sucessivas,
devidamente corrigidas, depositando-as em conta-judicial à
disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º),
sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na
forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
SEMPRE prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os
interessados que o imóvel será vendido livre e
desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130 § Único
do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes os interessados
que ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os
ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor, e
ainda, que partir da data da arrematação todas as despesas,
em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas
com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser
de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi
expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) intimado(s) por intermédio deste Edital da hasta
pública, se não for(em) encontrado(s), na forma do art. 889 do
NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado no site
do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 30 de
abril de 2022. E eu, Jaqueline Dias Gonzalez – Responsável
pelo Expediente (Substituta) - Mat.31899, o subscreve.
MILENA ANGELICA DRUMOND MORAIS DIZ – Juíza Titular.
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Nova carteira do Ibovespa
tem 89 empresas

A

SLC Agrícola ON
(SLCE3) compõe
a nova carteira do
índice Ibovespa que vai vigorar de 02 de maio a 02
de setembro de 2022, com
base no fechamento do pregão de 29 de abril de 2022.
A carteira reúne 92 ativos
de 89 empresas. A SLC
Agrícola confirmou na última sexta-feira que distribuirá metade do seu lucro de
2021 em dividendos.
Segundo a B3, os cinco
ativos que apresentaram o
maior peso na composição
do índice foram: Vale ON
(15,582%), Petrobras PN
(6,864%), Itaú Unibanco
PN (5,661%), Bradesco PN
(4,606%) e Petrobras ON
(4,492%).
Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior
do índice, com vigência 3
de janeiro de 2022 a 29 de
abril de 2022 foram: Vale
ON (14,783%), Petrobras
PN (6,864%), Itaú Unibanco PN (5,142%), Bradesco
PN (4,556%) e Petrobras
ON (4,205).
A B3 divulga regularmente três prévias das
novas composições dos
índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último
mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no
pregão seguinte ao dia 15
do último mês de vigência
da carteira em vigor e a 3ª
prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira
em vigor.
Fundada em 1977, em
Horizontina, Rio Grande
do Sul, a SLC Agrícola é
uma produtora brasileira de
soja, milho e algodão, uma
das primeiras empresas do

setor a ter ações negociadas em Bolsa de Valores no
mundo. A empresa possui
22 Unidades de Produção
estrategicamente localizadas em sete estados brasileiros, que totalizaram 463.167
hectares no ano-safra
2020/21 – sendo 109.604
ha de algodão, 235.444 ha
de soja, 106.470 ha de milho e 11.649 ha de outras
culturas.
Na sexta-feira (29/04),
a SLC Agrícola anunciou a
aprovação em Assembleia
Geral Ordinária (AGO) o
pagamento de R$ 504,4 milhões em dividendos. O valor total é de 50% do lucro
líquido ajustado da controladora. A empresa explicou
em fato relevante que o valor dos proventos por ação
será de R$ 2,42.
A SLC Agrícola afirmou
que efetuará o pagamento no
dia 18 de maio. Os acionistas
terão seus créditos disponíveis na data do pagamento,
de acordo com a sua conta
corrente e domicílio bancário
fornecidos ao Itaú Corretora
de Valores S.A. Somente os
investidores com ações da
SLC Agrícola no dia 29 de
abril terão direito de receber
os rendimentos. A partir do
dia 02 de maio, as ações serão
negociadas sem direito aos
dividendos. De acordo com
documento arquivado na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), esses proventos
são do exercício de 2021.
Relação dos dividendos
da SLC Agrícola: Valor total - R$ 504.434.310,91;
Valor por ação - R$
2,42614793111; Data de
corte - 29 de abril; Data do
pagamento - 18 de maio;
e Rendimento (dividend
yield) – 2,02%.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421
Edital de 2ª Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, de
17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas da
Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 09 de maio de 2022, às 11:00 horas, na sede
da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Ed. Centro Empresarial Mario
Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002 (“AGE”), nos termos do Manual do
Acionista divulgado pela Companhia em 30 de março de 2022, para deliberarem sobre a alteração e
consolidação do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), contemplando (a) a consolidação
do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em razão dos aumentos de capital social dentro do capital
autorizado aprovados pelo Conselho de Administração; (b) reforma do Estatuto Social para adaptar à
determinas regras previstas no regulamento do segmento de listagem especial da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado; e (c) alterações pontuais e meramente formais na numeração e
nas referências cruzadas contidas no Estatuto Social.; Documentos e informações à disposição dos
acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive
o Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, encontram-se à
disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.br), bem como nos
websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações
emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual do
Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos
seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade
ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso
de fundos de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da
lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação na
AGE: Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos
documentos relacionados acima na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461,
Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, aos
cuidados do Diretor Presidente e de Relação com Investidores, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no
horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima de 2 dias úteis
a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 30 de abril de 2022. Rodrigo César
Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421
Edital de Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, de
17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas
da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Companhia”), para Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada, no dia 24 de maio de 2022, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim
Paulistano, CEP 01452-002 (“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em
2 de maio de 2022, para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) a realização da 5ª (quinta) emissão, pela Companhia, de debêntures conversíveis em ações ordinárias (“Debêntures”), da espécie com garantia real, em 4 (quatro) séries, para distribuição pública, com esforços
restritos de distribuição, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução da
CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e demais leis e regulamentações aplicáveis
(“5ª Emissão de Debêntures”); (ii) a outorga das alienações fiduciárias, no âmbito da 5ª Emissão de
Debêntures, a serem constituídas pela Companhia, em favor da Vórtx Distribuidora e Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures,
em caráter irrevogável e irretratável, de quotas de emissão da Liv Real Estate Distressed Gestão Imobiliária Ltda. (“Sociedade I”) e de quotas de emissão da Projeto Imobiliário Vlos Ltda. (“Sociedade II” e,
em conjunto com a Sociedade I, “Sociedades”), ambas de titularidade da Companhia e representativas
de 100% (cem por cento) dos respectivos capitais sociais das Sociedades (“Alienações Fiduciárias”);
(iii) a autorização para diretoria da Companhia negociar todos os termos e condições que venham a ser
aplicáveis à 5ª Emissão de Debêntures e às Alienações Fiduciárias, incluindo a celebração de todos
os documentos aplicáveis no âmbito da 5ª Emissão de Debêntures e das Alienações Fiduciárias, bem
como realizar todos e quaisquer os atos complementares necessários à formalização da 5ª Emissão
de Debêntures e das Alienações Fiduciárias; e (iv) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia, e consequente alteração do artigo 6º do seu Estatuto Social. Documentos e informações à
disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas
na AGE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.
br), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações e na Instrução
CVM 481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no
Manual do Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou
cópias dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que
comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no
caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma
da lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação
na AGE: Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito
dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1461, Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002,
aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores e Diretor Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da
Carvalhinha, no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima
de 2 (dois) dias úteis a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 2 de maio de
2022. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

UNAS - União de Nucleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região

CNPJ: 38.883.732/0001-40
Relatório da Administração
Prezados Senhores, A diretoria da UNAS - União de Nucleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas,
bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas.
para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. São Paulo, 25 de abril de 2022.
À Diretoria.
Balanço Patrimonial
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa
2021
2020
Ativo
2021
2020 Passivo
2021
2020 1. Método Indireto
Circulante
16.830.780,87 9.206.755,86 Circulante - Item da Nota 07
7.092.097,88 3.261.256,35 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
3.720.645,75 2.752.040,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Fornecedores de bens e serviços
185.844,16
551.991,28 Superávit (Déficit) do Período
Item da Nota 04
15.270.072,52 7.524.566,25 Obrigações Fiscais
6.049,75
14.246,28 Ajustes por:
88.716,58
78.571,64
Caixa
- Obrigações Tributarias
940.854,66
61.382,28 (+) Depreciação
Banco C/Movimento - Recursos sem Restrição 1.702,03
49.668,95 Obrigações com Empregados
1.040.172,41
13.482,63 (+) Amortização
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição 436.409,33
420.703,70 Provisões Trabalhistas
4.919.176,90
2.620.153,88 (+) PCLD
(-)
Ajustes
de
Exercícios
anteriores
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição 68,94
66,96 Não Circulante
10.218.425,05 6.497.779,30
3.809.362,33 2.830.612,39
Aplicações Financeiras Patrimônio Social
10.218.425,05 6.497.779,30 Superávit (Déficit) Ajustado
Recursos com Restrição
4.722.156,26 2.529.710,46 Superávit ou Déficit Acumulado
6.497.779,30
3.745.738,55 Aumento (Diminuição) nos
Ativos Circulantes
189.377,54
(506.903,85)
Aplicações Financeiras - Recursos
Superávit ou Déficit do Exercicio
3.720.645,75
2.752.040,75
sem Restrição/Poupança
774.889,34
370.937,81 Total do Passivo
17.310.522,93 9.759.035,65 Mensalidades de Terceiros
Demonstração do Resultado
Adiantamentos a Terceiros
121.481,26
(428.615,11)
Aplicações Financeiras - Recursos
com Restrição/Poupança
9.334.846,62 4.153.478,37
2021
2020 Títulos e Créditos
Créditos a Receber - Item da Nota 05
1.560.708,35 1.682.189,61 Receitas Operacionais
56.130.439,14 43.952.752,66 Empréstimos e Financiamentos a Pagar
67.896,28
(78.288,74)
Creditos a Receber
1.560.708,35 1.682.189,61 Com Restrição
52.008.874,84 34.182.103,71 Outros Valores a Receber
Adiantamentos a Terceiros
- Educação
34.684.303,05 19.643.632,16 Aumento (Diminuição) nos
Passivos Circulantes
(4.563.135,77)
(3.891,43)
Não Circulante
479.742,06 552.279,79 Assistencia Social
12.940.231,18 11.511.567,40
(366.147,12)
431.069,13
Realizável a Longo Prazo
27.599,61
95.495,89 Outros Programas e Projetos
4.384.340,61
3.026.904,15 Fornecedores de bens e serviços
Obrigações
com
Empregados
(4.196.988,65)
(422.580,58)
Empréstimos a Terceiros
- Receitas Diversas
Impostos a Recuperar
27.599,61
95.495,89 Sem Restrição
3.817.218,53 9.676.503,11 Empréstimos e Financiamentos a Pagar
(12.379,98)
Consórcios
- Receitas de Serviços Prestados
3.708.074,78 Demais Contas a Pagar
Imobilizado - Item da Nota 06
452.142,45 456.783,90 Contribuições e Doações Voluntárias
1.679.547,51
5.473.596,93 (=) Caixa Líquido Gerado
pelas Atividades Operacionais
(564.395,90) 2.319.817,11
Bens sem Restrição
1.318.825,86 1.234.750,73 Isenções Tributarias
1.634.873,28
(-) Depreciação Acumulada
(866.683,41) (777.966,83) Outros Recursos Recebidos
502.797,74
494.831,40 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
(64.169,52)
Total do Ativo
17.310.522,93 9.759.035,65 Custos e Despesas Operacionais
(48.962.494,73) (34.413.083,46) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (84.075,13)
Baixa de Bens e Direitos
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Com Programas (Atividades)
(31.807.982,14) (19.731.669,32) (=) Caixa Líquido Consumido
Total Educação
pelas Atividades de Investimento
(648.471,03) 2.255.647,59
(12.870.121,42) (11.552.463,45)
Fundo
Superávit/
Patrimônio Assistência Social
(4.284.391,17) (3.128.950,69) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Patrimonial
Déficit
Líquido Outros Programas
7.167.944,41 9.539.669,20 Recebimentos de Empréstimos
Saldos em 31/12/2019
3.745.738,55 3.745.738,55 Resultado Bruto
(3.305.161,61) (6.640.658,39) Pagamentos de Empréstimos
Superávit/Déficit do Período
2.752.040,75
2.752.040,75 Despesas Operacionais
(159.736,20)
(127.956,95) (=) Caixa Líquido Consumido
Ajustes Patrimoniais
- Salários
pelas Atividades de Financiamento
Encargos Sociais
(24.397,26)
Transferência de Superavit de Recursos sem Restrição
(86.662,85)
(400.995,59) (=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldos em 31/12/2020
- 6.497.779,30 6.497.779,30 Serviços Prestados - PJ
(58.129,92)
(58.129,92) Caixa e Equivalentes de
Superávit/Déficit do Período
3.720.645,75
3.720.645,75 Depreciação e Amortização
Caixa no Início do Período
7.524.566,25
2.993.285,61
(968.946,74) (4.393.671,83)
Ajustes Patrimoniais
- Alimentação
Impostos e Taxas
(1.636.687,53) (1.310.293,10) Caixa e Equivalentes de
Transferência de Superavit de Recursos sem Restrição
Caixa no Fim do Período
15.270.072,52
7.524.566,25
(370.601,11)
(349.611,00)
Saldos em 31/12/2021
- 10.218.425,05 10.218.425,05 Outras Despesas
7.745.506,27 4.531.280,64
Resultado Financeiro
162.208,72
(52.824,22)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
DVA
Demonstrativo
do
Valor
Adicionado
Receitas
Financeiras
304.345,77
94.145,84
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - Em reais
(142.137,05)
(146.970,06) Em Reais
31/12/2021
31/12/2020
1. Informações gerais: A Unas - União de Núcleos, Associações dos Despesas Financeiras
3.720.645,75 2.752.040,75 1. Receitas
55.826.093,37 34.894.006,00
Moradores de Heliópolis e Região (“Entidade”) é uma sociedade civil de Superávit/Déficit do Período
1.1. Receitas Operacionais
54.191.220,09 34.182.103,71
Demonstração do Resultado Abrangente
caráter filantrópico, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em
2021
2020 1.2. Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
São Paulo - SP, constituída em 20 de janeiro de 1990. A Entidade tem Descrição
1.634.873,28
711.902,29
3.720.645,75 2.752.040,75 1.3. Outras Receitas e Outras Despesas
por finalidade contribuir para a organização dos moradores por meio da Resultado Liquido do Exercicio
2. Insumos Adquiridos de Terceiros 16.458.395,64 7.675.159,56
mobilização social e ações de parceria, visando a melhoria da qualidade Outros Componentes do Resultado Abrangente
2.1. Materiais, Energia, serviços
de vida, a superação da pobreza e miséria, bem como a promoção da . Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro Disponível para Venda
de terceiros e outros
16.458.395,64
7.675.159,56
cidadania e inclusão social. A Entidade se mantém por meio convênios . Efeitos Tributários sobre Outros
2.2. Perda/Recuperação de Valores Ativos
com órgãos públicos nas áreas de educação e assistência social, bem Componentes do Resultado Abrangente
2.3. Outros
como doações espontâneas efetuadas por pessoas físicas e jurídicas, que Total
39.367.697,73 27.218.846,44
podem ser em dinheiro, bens ou serviços. A Unas - União de Núcleos, Resultado Abrangente do Exercicio 3.720.645,75 2.752.040,75 3. Valor Adicionado Bruto (1-2)
88.716,58
78.571,64
Associações dos Moradores de Heliópolis e Região está isenta da tribu- 2.5. Ativo imobilizado e intangível: Os itens do imobilizado e intangí- 4. Retenções
78.571,64
tação de imposto de renda e contribuição social, de acordo com a Lei vel são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da 4.1. Depreciação, Amortização e Exaustão 88.716,58
nº 9.532/97, que estabelece no seu art.12, que a Entidade deverá reunir depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo 5. Valor Adicionado Líquido
39.278.981,15 27.140.274,80
as seguintes condições, cumulativamente, para fazer jus a essa isenção: histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para pre- Produzido Pela Entidade (3-4)
(a) Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços parar o ativo para o uso pretendido pela administração. A depreciação é 6. Valor Adicionado Recebido
304.345,77
94.145,84
prestados. (b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e de- calculada com base no método linear com base nas vidas úteis estima- em Transferência
senvolvimento dos seus objetivos sociais. (c) Manter escrituração com- das dos ativos. 2.6. Provisões e passivos circulantes e não circulantes: 6.1. Resultado da Equivalência Patrimonial
304.345,77
94.145,84
pleta de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade 6.2. Receitas Financeiras
6.3.
Outras
Receitas
que assegurem a respectiva exatidão. (d) Conservar em boa ordem, pelo possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evenprazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que to passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para 7.Valor Adicionado a Distribuir(5+6) 39.583.326,92 27.234.420,64
comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 8. Distribuição do Valor Adicionado 35.862.681,17 24.482.379,89
35.821.213,77 24.368.587,77
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que ve- melhores estimativas do risco envolvido. Os passivos circulantes e não 8.1. Pessoal e Encargos
26.949.366,73 21.123.780,10
nham a modificar sua situação patrimonial. (e) Apresentar, anualmente, circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 8.1.1. Despesas com Pessoal
8.871.847,04
3.244.807,67
a declaração de rendimentos. 2. Resumo das principais políticas con- acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 8.1.2. Encargos Sociais
113792,12
tábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. 2.7. Obriga- 8.2.Remuneração de capitais de terceiros 41467,40
31.180,41
23.354,30
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram ções com projetos incentivados: Os aportes aos projetos da Entidade 8.2.1. Juros
8.2.2.
Aluguéis
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quan- realizados pelos patrocinadores (convênios) são registrados nas contas
10.286,99
90.437,82
do indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e apresentação: de passivo e deduzidos pelas despesas incorridas de cada projeto a cada 8.2.3. Outros
As demonstrações financeiras da Entidade para os exercícios findos em final de mês, tendo como contrapartida a conta de receita de projetos 8.2. Impostos, taxas e contribuições
31 de dezembro de 2021 e 2020 foram elaboradas e estão apresentadas patrocinados. Tal política é aplicada uma vez que a administração da En- 8.2.1. Impostos, taxas e contribuições
8.3.
Remunetação
do
Capital
Próprio
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que in- tidade tem a obrigação contratual de atendimento de regras na utilizacluem os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo ção das doações bem como a obrigação de prestação de contas, as quais 8.3.1. Juros e aluguéis
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e nas disposições aplicá- são analisadas e submetidas à aprovação dos patrocinadores. Desta 8.3.2. Juros sobre capital próprio e dividendos
veis às entidades sem fins lucrativos, expedidas pelo Conselho Federal forma, as despesas e custos incorridos nos projetos dos patrocinadores, 8.3.3. Superavit/Déficit do Exercício 3.720.645,75 2.752.040,75
de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC 1.409 - Entidades administrados pela Entidade, são reconhecidos na mesma proporção de, que se dará somente com aprovação de dois terços dos membros da
sem finalidade de lucros, de 21 de setembro de 2012. A preparação de das receitas de forma que no final do exercício tais receitas e despesas Assembleia Geral, os bens patrimoniais serão destinados a outra Entidademonstrações financeiras em conformidade com as referidas normas não impactem o resultado do exercício da Entidade. 2.8. Apuração do de sem fins lucrativos e de natureza semelhante definida na Assembleia.
requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de superávit do exercício e reconhecimento de receitas de doações: 8. Receitas de isenção de impostos e contribuições
julgamento por parte da administração da Entidade no processo de apli- O superávit do exercício é apurado em conformidade com o regime
2021
2020
cação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações contábil de competência de exercício. As receitas de doações e as con- Cofins
1.634.873,28
1.235.623,24
de maior complexidade que requerem maior nível de julgamento ou es- tribuições voluntárias de terceiros são originadas de doações de pesso1.634.873,28 1.235.623,24
timativas significativas para as demonstrações financeiras. As demons- as físicas e jurídicas e são contabilizadas quando recebidas em função Em 30 de abril de 2015 foi feito pedido de concessão do CEBAS (Certifitrações financeiras individuais e consolidadas da Entidade para o exer- da impossibilidade de precisão dos valores e datas de recebimento e cação de Entidades Beneficentes de Assistencia Social na Area da Educício findo em 31 de dezembro de 2021 foram autorizadas para emissão aplicadas nos projetos educacionais e assistenciais que a Entidade de- cação) através do numero de protocolo 71000052510201503. Em 23 de
pela Diretoria em 20 de abril de 2022. 2.2. Moeda funcional e moeda senvolve. A Entidade reconhece a receita quando: (i) o valor da receita agosto de 2019 o MEC (Ministerio da Educação) indeferiu o processo pude apresentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que benefícios eco- blicado no Diario Oficial da União, no entanto a UNAS entrou com recurreais, que é a moeda funcional da Entidade e, também, a sua moeda de nômicos futuros fluam para a Entidade e (iii) quando critérios específi- so administrativo contra essa decisão em 20 de setembro de 2019, tendo
apresentação. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem di- cos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Entidade, seu deferimento concedido em 17 de julho de 2020 publicado no Diario
nheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo, e aplica- conforme descrição a seguir. a) Doações e convênios vinculados: As Oficial da União com validade até 29 de julho de 2018. Este certificado
ções financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com baixa exposição doações recebidas vinculadas a projetos são registradas, pelo seu rece- garante a isenção do recolhimento da contribuição previdenciaria, bem
a riscos de mudança de valor, demonstradas ao custo acrescido dos ren- bimento, no passivo sendo apropriadas ao resultado em bases mensais como do PIS sobre folha de pagamento pela Entidade. Um novo requeridimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o e lineares à medida que os recursos são aplicados de acordo com as mento para garantir a continuidade do certificado foi protocolado em 17
resultado do exercício. 2.4. Ativos financeiros: 2.4.1. Classificação: A En- regras estipuladas pelo doador/patrocinador. Quanto as doações re- de março de 2020 com numero de processo 23000009589202069 o qual
tidade classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob cebidas que não são vinculadas a projetos, a entidade pode alocar em encontra-se em análise pelo Ministerio da Educação.
as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resul- qualquer dos projetos e atividades que executa, sendo divididos entre 9. Custos assistenciais
2021
2020
tado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade pessoa fisica R$ 982.477,23 em 2021 e R$ 959.213,18 em 2020; e pessoa Custos com projetos de educação
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. a) Ativos financeiros juridica R$ 697.070,28 em 2021 e R$ 4.514.383,75 em 2020. Os conve- Salários, encargos e benefícios
24.871.908,89 12.843.844,17
ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros ao valor justo nios são separados por três seguimentos, sendo eles projetos com atu- Materiais de escritório,
por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. ação na área de educação, assistencia social e outros projetos. Em 2021 expediente, limpeza, etc.
1.981.834,90
421.267,95
Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, prin- os convenios somam R$ 52.008.874,84 e R$ 34.182.103,71 em 2020. b) Gastos com alimentos
986.848,08
425.539,83
cipalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria Receita financeira: As receitas financeiras abrangem basicamente as Aluguéis
2.085.585,92
1.902.081,95
são classificados como ativos circulantes e são representados pelo Caixa receitas de juros sobre aplicações financeiras. A receita financeira é Serviços de terceiros
832.258,44
1.052.527,05
e equivalentes de caixa e Títulos e valores mobiliários. b) Empréstimos e reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva. c) Gratuidades: Energia elétrica, água e esgoto e telefone 466.243,17
461.078,18
recebíveis: Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não deri- A Interpretação - ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Manutenção de instalações
vativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados determina a mensuração e reconhecimento contábil dos benefícios e equipamentos
412.246,61
842.269,65
em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto concedidos como gratuidades, tais como: mão de obra voluntária, Demais
171.056,13
273.326,66
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de isenção de alugueis de imóveis e isenções tributarias de impostos e
31.807.982,14 18.221.935,44
emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). contribuições. 2.9. Demonstração do fluxo de caixa: A demonstração Custos com projetos de assistência social
São representados pelos recebíveis da Entidade. 2.4.2. Reconhecimento dos fluxos de caixa foi preparada de acordo com o método indireto.
Salários, encargos e benefícios
8.773.876,40
7.171.492,28
e mensuração: As compras e as vendas de ativos financeiros são normal- 3. Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020 Gastos com alimentos
1.821.691,17
1.658.795,34
mente reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, ini- Sem restrição
Materiais de escritório,
cialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da tran- Bancos conta corrente
1.702,03
49.668,95
expediente, limpeza, etc.
641.858,52
517.350,86
sação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor Aplicações financeiras
774.958,28
371.004,77
439.852,24
Serviços de terceiros
944.266,62
justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio
776.660,31
420.673,72
Aluguéis
470.623,76
447.782,94
de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os cus- Com restrição
Energia elétrica, água e esgoto e telefone 176.794,39
148.904,36
tos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos Bancos conta corrente
436.403,33
420.703,7
Demais
41.010,56
532.876,83
financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa Aplicações financeiras
12.470.955,46
6.683.188,83
12.870.121,42 10.482.793,19
tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde
12.907.358,79 7.103.892,53
Custos com outros projetos
que a Entidade tenha transferido, significativamente, todos os riscos e As aplicações financeiras estão representadas por aplicações em caderneta
Salários, encargos e benefícios
1.991.295,02
1.896.358,23
os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao va- de poupança e em Fundos de Investimento DI em instituições financeiras
Serviços de terceiros
1.527.769,40
527.704,77
lor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado
Aluguéis
130.140,80
96.120,00
pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata. A receita
custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira. Materiais de escritório,
expediente, limpeza, etc.
570.865,14
162.558,64
ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financei- 4. Demais contas a receber
2021
2020
53.747,58
130.582,57
ros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados Adiantamento de férias
1.532.561,76
1.622.711,56 Gastos com alimentos
Demais
10.573,23
157.185,14
na demonstração do resultado em “Receitas financeiras, líquida” no pe- Adiantamentos de fornecedores
19.575,88
59.031,22
4.284.391,17
2.970.509,35
ríodo em que ocorrem. Os dividendos de ativos financeiros mensurados Adiantamentos de 13° Salario
412,23
48.962.494,73 32.109.499,64
ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos na demonstra- Demais
8.158,48
446,83
ção do resultado como parte de “Receitas financeiras, líquida”, quando
1.560.708,35 1.682.189,61 10. Despesas gerais e administrativas e outras
2021
2020
é estabelecido o direito da Entidade de receber dividendos. Os valores 5. Imobilizado
138.667,85
535.447,13
justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços
Taxa
2021
2020 Serviços de terceiros
Salários, encargos e benefícios
184.133,46
153.340,56
atuais de compra. Se o mercado de um ativo financeiro (e de títulos não
anual de
Depreciação
58.129,92
58.129,92
listados em Bolsa) não estiver ativo, a Entidade estabelece o valor justo
depreciação
Custo acumulada
Líquido
Líquido Depreciação
Gastos
com
alimentos
968.946,74
4.393.671,83
através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de opera- Imóveis
4% 360.500,00 (145.396,78) 215.103,22 229.523,26
Energia
elétrica,
água
e
esgoto
e
telefone
737,08
90,70
ções recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumen- Edificações
4% 344.448,80 (331.163,57) 13.285,23 27.304,83
Materiais de escritório,
tos que são substancialmente similares, análise de fluxos de caixa des- Máquinas e equipaexpediente, limpeza, etc.
317.859,03
125.866,74
contados e modelos de precificação de opções que fazem o maior uso mentos
10% 458.617,79 (362.416,72) 96.201,07 104.595,43
Demais
1.814,25
93.934,41
possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo pos- Móveis e
1.670.288,33
5.360.481,29
sível com informações geradas pela administração da própria Entidade. utensílios
10%
53.944,48
(9.240,22) 44.704,26 34.161,01
Durante os exercicios de 2020 e 2021, a UNAS adquiriu e distribuiu aos
2.4.3. Impairment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao custo amorti- Equipamentos de
zado: A Entidade avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva informática 20%
95.009,64 (18.466,12) 76.543,52 54.894,22 moradores da região de Heliopolis kits emergenciais com itens de pride que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está dete1.312.520,71 (866.683,41) 445.837,30 450.478,75 meira necessidade (especialmente alimentos), tentando minimizar os
riorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as 6. Obrigações trabalhistas
2021
2020 efeitos colaterais advindos do novo Coronavirus
2021
2020
perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva Salários e ordenados
1.016.019,79
10.784,95 11. Resultado financeiro líquido
304.345,77
94.145,84
de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o Provisão de férias
4.151.010,31
2.620.153,88 Rendimentos de aplicações financeiras
(100.669,65)
(9.033,18)
reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele even- INSS e FGTS
814.350,70
57.011,83 Despesas bancárias
(31.180,68)
(5.828,69)
to (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros es- Demais
145.076,45
7.068,15 Juros incorridos
Despesas
financeiras
(131.850,33)
(14.861,87)
timados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser
6.126.457,25 2.695.018,81
172.495,44
79.283,97
estimado de maneira confiável. O montante da perda por impairment é 7. Patrimônio social: Representa o patrimônio inicial proveniente da Resultado financeiro líquido
mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor dotação inicial de seus instituidores, acrescido dos superávits (déficits) 12. Instrumentos financeiros: As transações financeiras existentes enpresente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos apurados desde a data de sua constituição. O resultado do exercício é in- volvem ativos e passivos usuais e pertinentes à sua atividade econômica,
de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros corporado ao patrimônio social durante o exercício seguinte, após apro- particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo
em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é redu- vação do Conselho Fiscal em conformidade com o seu Estatuto Social. e contas a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos
zido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. As rendas geradas pela Unas - União de Núcleos, Associações dos Mo- valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e
2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos: Não houve operações de ins- radores de Heliópolis e Região são empregadas integralmente nos seus despesas que, em vista a natureza das transações e os seus periodos de
trumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2021 e de 2020. objetivos sociais comentados na Nota 1. Em caso de extinção da Entida- vencimento, se aproximam dos valores de mercado.
Antonia Cleide Alves - Presidente
Jose Geraldo de Paula Pinto - Tesoureiro
Erick Santos Miranda - Contador CRC1SP/327849/O-6
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria reRelatório do Auditor Independente sobre
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma alizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
as Demonstrações Contábeis.
Aos Associados da: UNAS - União de Núcleos, Associações dos mora- de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com a exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao
dores de Heliópolis e Região. Opinião: Examinamos as demonstrações auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é ade ler longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
Contábeis da UNAS - União de Núcleos, Associações dos moradores de o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
Heliópolis e Região. que compreendem o balanço patrimonial de 31 de de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do re- com nosso conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra forma, aparen- de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de ta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, auditoria apropriada a suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes no- concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de Administra- de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em ção somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam este respeito. Responsabilidades da administração e da governança controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações intenadequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
financeira da UNAS - União de Núcleos, Associações dos moradores de He- elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
liópolis e Região. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas ope- acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos controles circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
rações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração eficácia dos controles internos da UNAS - União de Núcleos, Associações
com as praticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente- dos moradores de Heliópolis e Região. • Avaliamos a adequação das pocontabilidade. Ênfase: Ativo Imobilizado - NBC-TG 27 - Não foram feitas mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
liticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
Avaliações do Ativo imobilizado em cumprimento as normas e boas práti- contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
cas Contábeis. Outros Assuntos: Isenção de quota patronal INSS: A En- a UNAS - União de Núcleos, Associações dos moradores de Heliópolis e Readequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
tidade se beneficiou da imunidade até julho de 2018. Quando foi negado a gião. continuar operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos relaoperacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
renovação do certificado do CEBAS a UNAS recorreu , porem até o final dos cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa
nossos trabalhos ainda não havia uma decisão. Auditoria de 2020: A Au- na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administracausar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opeditoria de 2020 foi realizada pela Empresa IGD Auditores Independentes, ção pretenda liquidar a UNAS - União de Núcleos, Associações dos moraque apresentou em 23/04/2021. Parecer com ressalvas sobre Provisões de dores de Heliópolis e Região. ou cessar suas operações, ou não tenha ne- racional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa
INSS, e Avaliações dos Ativos Imobilizados. Base para Opinião: Nossa au- nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais responsáveis pela governança da UNAS - União de Núcleos, Associações tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor- dos moradores de Heliópolis e Região. são aqueles com responsabilidade nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
mas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do au- pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con- nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras pode levar a Entidaem relação à UNAS - União de Núcleos, Associações dos moradores de He- tábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons- de a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apreliópolis e Região. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos trações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan- sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
no Código de Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo te, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível de correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acor- objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáa evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen- do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec- veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planetar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demons- tarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
trações contábeis e o relatório do Auditor: A administração da UNAS ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
- União de Núcleos, Associações dos moradores de Heliópolis e Região. é individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers- identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 26 de abril de 2022.
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base Francisco J. Moraes Cirino - CRC - 1SP 192.297/0-8 - Responsável Técnico.

Financeiro 7

Monitor Mercantil l Terça-feira, 3 de maio de 2022

BNDES faz acordo para atrair investimentos sustentáveis no Brasil
Acordo é com a Climate Bonds Initiative, organização que atua com finanças sustentáveis

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
a britânica Climate Bonds
Initiative (CBI) assinaram
acordo de cooperação para promover mecanismos
de captação de recursos e
a atração de investimentos
internacionais que apoiem
projetos sustentáveis no
Brasil. Segundo o banco, a
parceria vai possibilitar o
compartilhamento das melhores práticas do mercado
de finanças sustentáveis,
com base nos critérios setoriais do Climate Bonds
Standard - que detalha processos de gestão e elaboração de relatórios com requisitos claros para utilização
de recursos.

A cooperação com a CBI
prevê o aprimoramento da
estratégia financeira do BNDES para os temas socioambientais e de governança
corporativa (ASG, sigla para
Ambiental, Social e Governança), assim como dos indicadores de impacto para
os projetos verdes e sociais.
Ele contempla a verificação
de conformidade, alinhamento e certificação, de
acordo com o Climate Bonds Standard, da estrutura
estabelecida pela instituição
recentemente para emissão
dos títulos.
Também espera-se reforçar os critérios usados
para classificação dos ativos
conforme as metas de objetivos do desenvolvimento
sustentável (ODS) e NDC

(sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente
Determinada, que envolve
compromissos voluntários
para redução em emissões
de gases do efeito estufa).
Essas ações têm como foco a carteira do BNDES e
devem influenciar positivamente no desenvolvimento
de um sistema de classificação para ativos verdes e
sustentáveis no país.
Financiamento
“As finanças sustentáveis
se voltam ao financiamento
dos investimentos para atingirmos os objetivos do desenvolvimento sustentável e
das metas do acordo de Paris.
O BNDES tem como visão
ser uma instituição que inova

em produtos financeiros para
canalizar os recursos necessários para que o Brasil consiga
atingir essas metas e com isso
o desenvolvimento sustentável. A parceria com a CBI
e fundamental por agregar
conhecimento, taxonomia,
certificação e indicadores de
impacto”, explicou o diretor
de crédito produtivo e socioambiental, Bruno Aranha.
No ano passado, o BNDES já firmou um acordo
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para desenvolvimento e certificação de
uma estrutura para emissão
de títulos verdes, sociais
e sustentáveis no Brasil e
no exterior. Outros objetivos da parceria envolvem a
produção de um Manual de

Finanças Sustentáveis para
as operações do Banco, a
capacitação do corpo funcional e o fortalecimento de
estratégias de comunicação.
Títulos sustentáveis
O BNDES diz que
mantém o pioneirismo no
mercado de títulos sustentáveis. Com base no Green
Bond Framework lançado
em 2017, o BNDES foi o
primeiro banco brasileiro
a realizar uma emissão de
Green Bond, no mercado
de capitais internacional,
e a primeira instituição financeira a emitir letras financeiras verdes em 2020,
no mercado local. Após
as emissões inovadoras
do BNDES, outras enti-

dades do mercado emitiram títulos similares. Em
2021 o BNDES lançou
seu Sustainability Bond
Framework, ampliando as
possibilidades de captação
de títulos verdes, sociais e
sustentáveis.
A Climate Bonds Initiative é uma organização internacional voltada à captação
de capitais para execução
de projetos com sustentabilidade econômica, social
e ambiental. A CBI possui
atuação global no desenvolvimento da agenda de
finanças sustentáveis, liderando a definição de critérios de elegibilidade para
projetos e ativos como verde, e apoiando inciativas
relacionadas a emissões de
green bonds.

MME e TCU vão avaliar licitação de 11 blocos no polígono do Pré-sal

O

edital e os modelos dos contratos da Oferta
Permanente de Partilha da
Produção (OPP), em que
serão licitados 11 blocos
localizados no polígono
do Pré-sal foram encaminhados para aprovação
pelo Ministério de Minas e
Energia (MME) e, em seguida, serão submetidos à
apreciação do Tribunal de
Contas da União (TCU).
Os documentos, que passaram por por consulta e
audiência públicas foram
aprovados pela Diretoria
da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) na
última sexta-feira (29/04).

Dos 11 blocos em oferta, Ágata, Água Marinha,
Esmeralda, Jade, Turmalina e Tupinambá, na Bacia
de Santos, estavam previstos para serem ofertados
na 7ª e 8ª rodadas de partilha de produção. Os demais não receberam ofertas em rodadas de licitação
de partilha da produção
realizada anteriormente
pela ANP: Itaimbezinho
(4ª Rodada de Partilha, Bacia de Campos), Norte de
Brava (6ª Rodada de Partilha, Bacia de Campos),
Bumerangue, Cruzeiro do
Sul e Sudoeste de Sagitário
(6ª Rodada de Partilha, Bacia de Santos).
A Petrobras manifes-

tou, em 3/2/22, ao Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), o interesse no direito de preferência em blocos a serem
licitados no Sistema de
Oferta Permanente, sob o
regime de partilha de produção, nos termos da Lei
12.351/2010 e do Decreto
Federal 9.041/2017.
A empresa exerceu o direito de preferência em relação aos blocos de Água
Marinha e Norte de Brava,
com percentual de 30%,
considerando os parâmetros divulgados na Resolução do CNPE nº 26/2021.
O pré-edital, as minutas de
contrato e outras informações sobre a OPP podem

MERCURIO PARNERTS LTDA. - CNPJ/ME nº 28.287.882/0001-37 / NIRE 33210386581
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2022, às 9:15hs, na sede da Mercurio Partners Ltda. (“Sociedade”),
estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 572, 7º andar,
Ipanema, CEP 22410-002. 2. QUÓRUM: Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme
assinaturas constantes nesta ata. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista
a presença de sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. 4. MESA: Presidente: Alexandre
Americano Holanda e Silva; Secretário: Bruno Neubarth. 5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre:
5.1 Aprovar a outorga, pela Sociedade, de garantia real, em garantia das obrigações assumidas pela UTE Paulínia
Verde S.A. (“Emissora”), no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
em até quatro séries, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, no valor total de até
R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), cujos termos
e condições serão definidos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em até Quatro Séries, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória,
para Distribuição Privada da UTE Paulínia Verde S.A.” (“Escritura de Emissão”), nos termos da Lei nº 6.404/76 e da
Escritura de Emissão. A garantia real será a outorgada por meio de “Instrumento Particular de Contrato de Cessão
de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Sociedade, o Fornecedores Brasil
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 26.545.451/000106, o JER Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 44.395.147/0001-01 (em
conjunto, “Credores”), e a Emissora (“Contrato de Cessão Fiduciária”), e consistirá em cessão fiduciária (“Cessão
Fiduciária”) dos (a) direitos creditórios de titularidade da Sociedade, em processo de transferência à Emissora,
sobre todos os direitos presentes e/ou futuros, decorrentes, relacionados e/ou emergentes do Contrato de Energia
de Reserva – CER nº 457/21 PRODUTO 2021-GAS, com início de suprimento em 1º de maio de 2022 e término
em 31 de dezembro de 2025, celebrado com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; (b)
dos direitos, presentes ou futuros (inclusive direitos emergentes, quando aplicável) e créditos da Sociedade e
da Emissora oriundos dos seguros contratados pela Sociedade, em processo de transferência para a Emissora
e/ou pela Emissora, no âmbito da Central Geradora Termelétrica - UTE MP Paulínia localizada no Município de
Paulínia, no Estado de São Paulo (“Projeto”), assim como suas respectivas renovações, indenizações, endossos
ou aditamentos, conforme apólices descritas no Contrato de Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo); e (c)
da Conta Vinculada, conforme descrita no Contrato de Cessão Fiduciária, na qual serão depositados e mantidos,
os recursos previstos nos itens (a) e (b) acima, bem como quaisquer recursos eventualmente em trânsito para tal
conta, ou em compensação bancária. 5.2 A autorização para a outorga de procuração aos Credores no âmbito
do Contrato de Cessão Fiduciária por prazo superior a 1 (um) ano, cuja validade se estenderá até o pagamento
da totalidade das obrigações relacionadas à Emissão. 5.3 Autorizar a Diretora e/ou procuradores da Sociedade
a negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação das garantias acima descritas,
podendo discutir, negociar, definir termos e condições, e a firmar, em nome da Sociedade, o Contrato de Cessão
Fiduciária e todos e quaisquer contratos, títulos de crédito, notificações, procurações, certificados, certidões,
instrumentos e demais documentos a eles relativos. 6. DELIBERAÇÕES: Após análise da matéria constante
da Ordem do Dia, os sócios deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 6.1 Aprovar a outorga,
pela Sociedade, da Cessão Fiduciária, em favor dos Credores, em garantia das obrigações assumidas pela
Emissora nas Debêntures. 6.2 Aprovar a autorização para a outorga de procuração aos Credores no âmbito do
Contrato de Cessão Fiduciária por prazo superior a 1 (um) ano, cuja validade se estenderá até o pagamento da
totalidade das Debêntures. 6.3 Aprovar a autorização para a Diretoria e/ou procuradores da Sociedade a negociar
e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação da garantia acima descrita, podendo discutir,
negociar, definir termos e condições, e a firmar, em nome da Sociedade, o Contrato de Cessão Fiduciária e
todos e quaisquer contratos, títulos de crédito, notificações, procurações, certificados, certidões, instrumentos e
demais documentos a eles relativos, ficando ratificados todos os atos praticados pelos diretores e procuradores
em nome da Sociedade até a presente data que, direta ou indiretamente, estejam relacionados à Emissão e à
outorga da Cessão Fiduciária ora aprovadas. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos sócios da Sociedade. 8. QUOTISTAS
PRESENTES: Alexandre Americano Holanda e Silva, Leonardo Torres Vannier, Bruno Neubarth, Henrique
Caldas Baeta, Eduardo Thomaz Faria, Eduardo Moniz De Carvalho e Miranda, João Paulo Galatro Perrotta e
Mercurio Holding S.A. Por: Alexandre Americano Holanda e Silva e Eduardo Moniz De Carvalho e Miranda. Mesa:
Presidente: Alexandre Americano Holanda e Silva Secretário: Bruno Neubarth. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022.

ser consultados em: Oferta Permanente de Partilha.
Oferta Permanente
A Oferta Permanente é,
originalmente, um formato de licitação de outorga
de contratos de exploração e produção de blocos
exploratórios e de áreas
com acumulações marginais para exploração ou
reabilitação e produção
de petróleo e gás natural.
Nesse formato, há a oferta
contínua de blocos exploratórios e áreas com acumulações marginais localizados em quaisquer bacias
terrestres ou marítimas.
Até dezembro de 2021,

a Oferta Permanente era
realizada
exclusivamente
em regime de contratação
por concessão, não contemplando a possibilidade de inclusão de áreas do
pré-sal, tampouco aquelas
consideradas áreas estratégicas, nos moldes da Lei nº
12.351/2010, e cujo regime
legal de contratação é o de
partilha de produção.
Foram realizados, pela ANP, três ciclos de
Oferta Permanente com
contratos no modelo de
concessão, nos anos de
2019, 2020 e, o mais recente, em abril de 2022.
Em 24/12/2021, da Resolução CNPE nº 27/2021,
permitiu que os campos

ou blocos no Polígono do
Pré-sal ou em áreas estratégicas possam ser licitados no sistema de Oferta Permanente mediante
determinação específica
do CNPE, com definição
dos parâmetros a serem
adotados para cada campo
ou bloco. Em 5/1/2022,
foi publicada a Resolução
CNPE nº 26/2021, que
autorizou a licitação de 11
blocos no sistema de Oferta Permanente de Partilha
de Produção (OPP), sob o
regime de partilha de produção, e aprovou os parâmetros técnicos e econômicos do certame.

MERCURIO HOLDING S.A. - CNPJ/ME nº 43.925.449/0001-73 / NIRE 33300340629
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2022, às 9:00hs, na sede da Mercurio Holding S.A. (“Companhia”),
estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 572, sala
701 (parte), Ipanema, CEP 22410-002. 2. QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do competente Livro de Presença de Acionistas. 3. CONVOCAÇÃO:
Dispensadas as formalidades de convocação, conforme disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei n°
6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia. 4. MESA: Presidente: Alexandre Americano Holanda e Silva; Secretário: Eduardo Moniz
de Carvalho e Miranda. 5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre: 5.1 A ratificação da escolha
do jornal “Monitor Mercantil” para publicação desta ata. .5.2 Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia
fidejussória, sob a forma de fiança (“Fiança”), sem benefício de ordem e observado o limite de 1/3 para cada fiador,
em garantia das obrigações assumidas pela UTE Paulínia Verde S.A. (“Emissora”), no âmbito da 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até quatro séries, da espécie com garantia
real, com garantia adicional fidejussória, no valor total de até R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de
reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), cujos termos e condições serão definidos no “Instrumento
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Quatro Séries,
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Privada da UTE Paulínia
Verde S.A.” (“Escritura de Emissão”), nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da Escritura de Emissão. 5.3
Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia real, às obrigações assumidas pela Emissora nas Debêntures,
sendo tal garantia outorgada por meio de “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações
em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, a Gera Energia Brasil S.A., a Orizon Meio
Ambiente S.A., o Fornecedores Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado, inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 26.545.451/0001-06, o JER Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ/
ME sob o nº 44.395.147/0001-01 (em conjunto, “Credores”), e a Emissora (“Contrato de Alienação Fiduciária”).
A garantia real outorgada pela Companhia consistirá em alienação fiduciária da participação societária detida
pela Companhia no capital social da Emissora (“Alienação Fiduciária”). 5.4 A autorização para a outorga de
procuração aos Credores no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária por prazo superior a 1 (um) ano, cuja
validade se estenderá até o pagamento da totalidade das Debêntures. 5.5 Autorizar a Diretora e/ou procuradores
da Companhia a negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação das garantias acima
descritas, podendo discutir, negociar, definir termos e condições, e a firmar, em nome da Companhia, a Escritura
de Emissão, o Contrato de Alienação Fiduciária e todos e quaisquer contratos, títulos de crédito, notificações,
procurações, certificados, certidões, instrumentos e demais documentos a eles relativos. 6. DELIBERAÇÕES:
Após análise da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem
ressalvas: 6.1 Aprovar a ratificação da escolha do jornal “Monitor Mercantil” para publicação desta ata. 6.2 Aprovar
a outorga, pela Companhia, da Fiança em garantia das obrigações assumidas pela Emissora nas Debêntures,
e pelas obrigações assumidas pela Companhia, na Escritura de Emissão. A Companhia se obrigará, nos termos
da Escritura de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Credores, como fiadora, co-devedora
solidária, principal pagadora e solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas pela Emissora
na Escritura de Emissão, observado o limite de 1/3 para cada fiador, renunciando expressamente aos benefícios
de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333 (parágrafo único),
364, 366, 368, 371, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794
do Código de Processo Civil, pelo pagamento integral das Obrigações Garantidas (a ser definida na Escritura
de Emissão), nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notificação, judicial
ou extrajudicial, ou qualquer outra medida, observado os termos a serem definidos na Escritura de Emissão. Os
demais termos e condições aplicáveis à Fiança serão descritos no âmbito da Escritura de Emissão. 6.3 Aprovar a
outorga, pela Companhia, da Alienação Fiduciária, em favor dos Credores, em garantia das obrigações assumidas
pela Emissora nas Debêntures. 6.4 Aprovar a autorização para a outorga de procuração aos Credores no âmbito
do Contrato de Alienação Fiduciária por prazo superior a 1 (um) ano, cuja validade se estenderá até o pagamento
da totalidade das Debêntures. 6.5 Aprovar a autorização para a Diretoria e/ou procuradores da Companhia a
negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação das garantias acima descritas,
podendo discutir, negociar, definir termos e condições, e a firmar, em nome da Companhia, a escritura de emissão
das Debêntures, o Contrato de Alienação Fiduciária e todos e quaisquer contratos, títulos de crédito, notificações,
procurações, certificados, certidões, instrumentos e demais documentos a eles relativos, ficando ratificados todos
os atos praticados pelos diretores e procuradores em nome da Companhia até a presente data que, direta ou
indiretamente, estejam relacionados à Emissão, à outorga da Alienação Fiduciária e da garantia fidejussória ora
aprovadas. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia,
que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia. 8. ACIONISTAS PRESENTES: Alexandre
Americano Holanda e Silva, Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda, Leonardo Torres Vannier, Bruno Neubarth,
Henrique Caldas Baeta, Eduardo Thomaz Faria, João Paulo Galatro Perrota. Mesa: Presidente: Alexandre
Americano Holanda e Silva Secretário: Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022.
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Incentivos fiscais ajudam no
processo de inovação das empresas

Itaú é considerada
a marca mais valiosa
do Brasil; de novo

Aceleração digital serviu como âncora desse processo

Itaú continua sendo a marca mais
valiosa do país. Em
2021, o banco atingiu um valor de mercado de US$ 8 bilhões. As informações são do
BrandZ Brasil 2021/22, produzido pela Kantar. O estudo faz uma análise financeira
rigorosa de cada empresa ao
longo do ano e também avalia o ponto de vista do consumidor.
Esta edição contempla
50 empresas que atuam em
15 categorias diferentes. A
amplitude reflete a diversidade da economia do país
e fornece informações a
respeito dos negócios que
fazem o mercado circular.
Os três principais setores,
por exemplo, são banco
(que corresponde a 25% do
total, com US$ 19,5 bilhões
de valor), bebidas alcoólicas
(23% e US$ 18,1 bilhões,
respectivamente) e varejo
(13% e US$ 10,2 bilhões).
Em relação aos bancos,
além do Itaú, outras quatro

A

consultoria internacional FI Group,
especializada
na
gestão de incentivos fiscais e
financiamento à Pesquisa &
Desenvolvimento (P&D),
divulgou um estudo que
mostra que os incentivos
fiscais ligados à pesquisa e
desenvolvimento são atualmente os principais meios
de inovação nas empresas.
A pesquisa, realizada
no início de 2022, contou
com a participação de empresas pertencentes à base
1.900 clientes do FI Group,
de setores diversos como
Contabilidade, Financeiro
e Controladoria (57%), Fiscal (13%), P&D, Qualidade
e Inovação (11%), Administrativo (8%), Técnico e
Engenharia (3%), TI (3%),
Diretoria (3%), Desenvolvimento de Negócios (1%) e
Prevenção de Perdas (1%).
A Lei do Bem (que criou
a concessão de incentivos
fiscais às pessoas jurídicas
que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação
tecnológica) foi apontado o
benefício de maior interesse

pelas empresas, com 61%
de relevância. No ano-base
2020, o FI Group foi responsável por quase 30% das
empresas que apresentaram
candidaturas à Lei do Bem.
De acordo com o levantamento, os outros incentivos mais procurados pelas
empresas foram aqueles
relacionados à importação
(Ex-Tarifário) (30%), incentivos fiscais à P&D setoriais (Lei de Informática,
Rota 2030) (28%), linhas de
financiamento público reembolsável (19%) e credenciamento Finame (10%).
Para o Country Director
do FI Group, Rafael Costa,
a aceleração digital pode ter
sido um dos principais fatores para que o interesse
das empresas pelos incentivos fiscais ligados à P&D,
em especial a Lei do Bem,
tivessem um crescimento expressivo nos últimos
anos. “A tecnologia tem
se tornado, cada vez mais,
uma catalisadora do acesso
aos incentivos fiscais, uma
vez que facilita o processo
de gestão de tarefas opera-

cionais que fazem parte da
metodologia dos projetos
de Pesquisa & Desenvolvimento”, explica.
Além disso, o executivo
também destaca um dos
motivos pelo qual a Lei do
Bem possui vantagem como escolha principal das
empresas em relação aos
Financiamentos, por exemplo. “Os Financiamentos
apresentam características
de garantias e estruturação preditiva da condução
das inovações, as quais são
complexas para uma parte
significativa das empresas.
Por outro lado, a Lei do
Bem é como um start nessa
estruturação mais avançada
sobre os projetos de P&D,
que futuramente podem
ampliar as possibilidades de
novas adesões a financiamentos”, comenta.
O estudo também levou
em consideração o que as
companhias avaliam no momento da escolha por uma
consultoria especializada para estes ou outros serviços.
Os principais pontos citados
pelas empresas respondentes

foram experiência da equipe
de consultores (86%), nível
de segurança, confidencialidade e proteção da informação de sua empresa (87%),
apoio da equipe em caso de
eventuais processos administrativos (74%), serviços jurídicos e fiscal internos para
apoio na defesa de incentivos
à P&D (70%), entre outros
fatores.
O FI Group tem mais de
20 anos de atuação. O grupo
é especialista na obtenção de
financiamentos, subvenções
econômicas e incentivos fiscais para projetos de PD&I.
A consultoria assessora as
empresas na gestão de incentivos fiscais (tais como Lei do
Bem, Ex-Tarifário, Lei de Informática ou Rota 2030, entre outros) e no financiamento da PD&I, por meio da
concepção e da implementação de ações que visam maximizar o desenvolvimento
tecnológico e econômico de
seus clientes. Globalmente, o
FI Group trabalha com mais
de 18.000 empresas, e valida
anualmente mais de 20 mil
projetos.

Créditos de ICMS podem virar ativos virtuais

O

Projeto de Lei
Complementar
(PLP) 50/22 autoriza os estados a converter os créditos de ICMS, em
poder dos contribuintes, em
ativos virtuais, poderão ser
negociados por estes com
outros contribuintes em débito com o imposto. O texto tramita na Câmara dos
Deputados. O projeto será

analisado pelas comissões
de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJ). Depois, seguirá para o Plenário
da Câmara.
Pela proposta, os créditos
serão convertidos em ativos
virtuais no momento do
processamento das notas
fiscais pelas secretarias de
Fazenda e depositados em

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Edital de 1ª convocação de
Assembleia Geral de Debenturistas – 1ª emissão
Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures
da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se
reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 27 de maio de 2022, às
10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, localizada à
Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, Jardim Botânico, para deliberarem
sobre as seguintes Ordens do Dia: (a) suspensão da distribuição de
amortizações extraordinárias estabelecidas no item 4.7 da Escritura de
Emissão, pelo período de 12 meses, a contar de junho de 2022, podendo
ser prorrogado, por deliberação do Conselho de Administração, por mais
12 meses. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2022. Nanci Turibio Guimarães
- Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

IRMÃOS CANETTI S.A.
CNPJ n° 33.253.295/0001-67 - NIRE 333.0009968-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Assembleia Geral Extraordinária de
Extinção: Ficam os senhores acionistas da IRMÃOS CANETTI S.A.
(“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se em primeira convocação no dia 16 de maio de
2022, às 14h, na sede da companhia, localizada na Rua Jardim Botânico, nº
635, sala 403, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, para deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA: (i) aprovar a dissolução, de pleno direito, da
Companhia; (ii) aprovar a nomeação do liquidante; (iii) aprovar o balanço
geral dos ativos e passivos apresentados pelo liquidante nomeado; (iv)
aprovar as contas do liquidante; (v) aprovar o encerramento da liquidação
da Companhia; e (vi) declarar extinta de pleno direito a Companhia. Rio de
Janeiro, 27 de abril de 2022. IRMÃOS CANETTI S.A. - Diretor Ralph Kunst
Canetti.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA LEITURA DINÂMICA COOPERATIVA DE CONSUMO - EM EXTINÇÃO
CNPJ 22.223.832/0001-00 / NIRE 3340005397-4
O Diretor Presidente da Cooperativa LEITURA DINÂMICA - COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
ENDEREÇO Rua Honorário, 1850 – Cachambi – Rio de Janeiro/
RJ – CEP 20771-421 no dia 14 de Maio de 2022, em primeira convocação às 08hs com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda às 09hs com
metade mais 01 (um) do número total de Cooperados Associados
e em terceira e última às 10hs Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre
as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordinária:
1. Dissolução da Cooperativa; 2. Nomeação do Liquidante e do
Conselho Fiscal para Proceder a Liquidação.
Rio de Janeiro/RJ, 03 de maio de 2022.
LUIZ CARLOS ROZARIO AVELINO
DIRETOR PRESIDENTE

uma conta bancária indicada pelo detentor do crédito.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, os detentores dos ativos virtuais
poderão vendê-los diretamente para outros contribuintes ou negociados em
bolsa de valores. Em qualquer caso, a operação poderá ser feita com deságio
sobre o valor nominal dos

créditos tributários.
O projeto também autoriza os estados a condicionar a utilização dos ativos
virtuais, pelos compradores, à implantação de novos
investimentos ou outros
critérios.
O texto é do deputado
Otto Alencar (PSD-BA) e
altera a Lei Kandir

LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se de forma
virtual, no dia 12 de maio de 2022, às 16:00 horas, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Substituição de um membro do Conselho de
Administração indicado pela acionista State Grid Brazil Holding; 2. Formalização
da indicação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
Ramon Sade Haddad - Presidente do Conselho de Administração

OSX BRASIL S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- SEGUNDA CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Senhores Acionistas
da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou “OSX”),
na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em segunda convocação,
a ser realizada presencialmente no dia 10 de maio de 2022, às 15:00,
na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, no Estado e na
Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906 (“AGE”), a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a reforma e a consolidação
do estatuto social da Companhia. Informações Gerais. Material de
Suporte: A Companhia esclarece ainda que encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.gov.br/cvm/
pt-br) e da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com
Investidores da Companhia (www.osx.com.br), os documentos pertinentes
à matéria a ser deliberada na AGE, em observância à Resolução CVM
nº 81/22. Participação: A participação do acionista na AGE poderá ser
pessoal ou por procurador devidamente constituído, conforme detalhado
abaixo: (A) Acionista Pessoa Física: O acionista deverá apresentar:
(i) documento de identidade do acionista; (ii) comprovante de extrato de
ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AGE; e
(iii) em caso de participação por procurador, documentação listada no item
(C); (B) Acionista Pessoa Jurídica: O acionista deverá apresentar: (i)
documento de identidade do representante legal; (ii) comprovante de extrato
de ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AGE;
(iii) documentação comprobatória da representação de poderes, incluindo o
instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e societários referentes à
nomeação; (iv) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como
os documentos em relação ao seu administrador ou gestor; e (v) em caso
de participação por procurador, documentação listada no item (C); e (C)
Por Procurador: Caso o acionista prefira ser representado por procurador,
os seguintes documentos deverão ser apresentados: (i) documento de
identidade do procurador; e (ii) procuração, emitida há menos de 1 (um) ano
da data de realização da AGE, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da
Lei nº 6.404/76; caso o acionista seja pessoa física, o procurador deverá ser
acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira;
caso o acionista seja pessoa jurídica, poderá ser representada por seus
representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo
com seus atos constitutivos; caso o acionista fundo de investimento a
representação de seus condôminos se fará por meio de seu administrador
ou gestor, conforme aplicável. Rio de Janeiro (RJ), 02 de maio de 2022.
Paulo Esteves de Frias Villar - Presidente do Conselho de Administração.

O

marcas aparecem na lista,
sendo que duas delas marcam presença no Top 10. O
Bradesco ocupa a terceira posição, com um valor de US$
5,9 bilhões. O Nubank, por
sua vez, aparece em sétimo
lugar, com US$ 3,5 bilhões.
Para a Kantar, o Itaú consegue ter um bom desempenho em uma categoria
tão competitiva porque se
diferencia da concorrência
ao atualizar constantemente
os serviços oferecidos. Isso
sem contar a forma como
se comunica, usando uma
linguagem mais informal e
próxima ao público.
O Top 10 do BrandZ Brasil 2021/22 ainda contempla
Brahma na segunda posição (US$ 6,5 bilhões), Skol
na quarta (US$ 5,9 bilhões),
Claro na quinta (US$ 5,1
bilhões) e Magazine Luiza
na sexta (US$ 4,7 bilhões).
Completam o ranking Petrobras (US$ 2,6 bilhões), Vivo
(US$ 2,6 bilhões) e Antarctica (US$ 2,4 bilhões).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
(Segunda Convocação)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Tendo em vista não ter sido atingido o quórum de instalação previsto no Artigo
135 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor
(“Lei das Sociedades por Ações”) na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
convocada para o dia 29 de abril de 2022, ficam convocados os senhores
acionistas da TECHNOS S.A. (“Companhia” ou “Technos”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”) a ser realizada, em
segunda convocação, no dia 10 de maio de 2022, às 11:00 horas, a ser realizada
de modo parcialmente digital, sendo facultada (i) a participação presencial na
sede social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 5,
6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação
a distância, conforme detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 481/09”), e do Artigos 121, 124 e 135 da Lei das Sociedades por Ações,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a alteração
a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para inclusão de
novas regras de governança corporativa, bem como para adaptá-lo às regras do
regulamento de listagem do segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
denominado Novo Mercado. Os documentos e informações necessários para
a participação e exercício do direito de voto na AGE encontram-se à disposição
dos senhores acionistas na sede social da Companhia, localizada na Avenida
das Américas, nº 4200, bloco 5, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ,
CEP: 22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (https://www.gov.
br/cvm/pt-br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir da presente
data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da
Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 480/09”), da Instrução CVM nº 481/09 e do Estatuto Social da Companhia.
Instruções Gerais para a Participação na Assembleia: I. Participação
Presencial. Nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social, a Companhia solicita que
todos os acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio presencial
apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização daAssembleia, além
do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem
a representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante,
com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo,
3 (três) dias antes da realização da Assembleia; (b) em caso de representação por
procurador, o instrumento de mandato, observadas as disposições do Artigo 126
da Lei das Sociedades por Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a
forma de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador
do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou
que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador
pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à
Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante
ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii)
acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que
comparecerem presencialmente à AGE, poderão dela participar e votar aqueles
que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de
os enviar previamente. II. Participação Remota por meio virtual. Os acionistas
também poderão participar da AGE de forma remota, por meio da plataforma
Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da
Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da
Assembleia por meio virtual deverá enviar os mesmos documentos necessários
à participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome,
CPF e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à
Assembleia. A assinatura da referida declaração poderá se dar por meio digital,
desde que certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento
de firma. Para viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na
AGE, os referidos documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito)
horas antes da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia,
acima referenciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do
Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada
a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para
participação na AGE por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar
da Assembleia por meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos
direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo
21-V da Instrução CVM 481/09. Caso o acionista não receba o link de acesso
com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia,
deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores
da Technos até às 18h00 do dia 09 de maio de 2022, para que seja prestado o
suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i)
utilizar o link individual única e exclusivamente para participação na AGE, (ii) não
transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link individual a qualquer terceiro,
acionista ou não, sendo o referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir,
no todo ou em parte, nem tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou
não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio virtual durante a
realização das AGE. Para participar da Assembleia por meio virtual, o acionista
precisará ter instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams,
cujo download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-br/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante
ou procurador que ingressar na Assembleia por meio virtual passará por uma
verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de
sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de
identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que a foto e
todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo
de toda a Assembleia o participante deverá manter a câmera de seu dispositivo
ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível
durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar
da frente da mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo.
Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da
videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos
participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado.
Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento
ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu
áudio.Além disso, informamos que a AGE será gravada, nos termos do Artigo 21-C,
§1º, inciso III da Instrução CVM 481/09 e que a Companhia não se responsabiliza
por problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar
ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como
instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma
Microsoft Teams com o equipamento do participante. Por fim, a Companhia
informa ainda que foi conferida aos acionistas a possibilidade de participar por
meio de Boletim de Voto a Distância por ocasião da primeira convocação, mas não
foram recebidas quaisquer manifestações por esse meio.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.
Renato José Goettems - Presidente do Conselho de Administração

