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Quem manda na estatal hoje nem são os
acionistas, é o ‘mercado’.
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Decisões recentes estabeleceram que
não incide sobre a remuneração.
Por Maria Eugênia Doin Vieira, página 4
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Economia da
China avançará
enquanto
Ocidente retrai
No outono, com fim dos bloqueios temporários na China, os
portos reabertos e as restrições
levantadas, a economia chinesa
voltará a crescer mais uma vez, de
acordo com um artigo de opinião
no jornal britânico The Telegraph.
Enquanto isso, os Estados Unidos e a Europa “estão de volta à
recessão e trabalhando em como
pagar o custo ruinoso de fechar
a sociedade em 2020”, disse Matthew Lynn, colunista financeiro,
no artigo publicado na última
sexta-feira.
Lynn disse que as previsões
pessimistas sobre a China são tentadoras, mas “fundamentalmente
falhas”. “Os bloqueios podem
ser severos, mas garantirão que o
sistema de saúde seja capaz de lidar com a vacinação enquanto a
vacinação oferece imunidade suficiente para lidar com o vírus”,
disse ele, acrescentando que, até
o outono, a ascensão da economia
chinesa “estará de volta”.
“Quando a contagem final for
calculada, a taxa de mortalidade da China provavelmente será
menor do que a da maioria dos
outros países e a um custo muito
menor”, acrescentou. “A ascensão
da China e sua economia poderosa continuam sendo de longe a
história mais importante do século 21”, disse ele, observando que a
Covid e algumas semanas de bloqueio nas principais cidades “não
provarão sua ruína. É muito forte
para isso e tem muito impulso por
trás disso”.

CONVERSA COM
INVESTIDOR:
BANCO ABC
O Monitor Mercantil conversou
com Sérgio Ricardo Borejo, vicepresidente executivo de Finanças
e RI do Banco ABC, sobre o
resultado no 1º trimestre e os
planos da
instituição.
Página 7

Mesmo após alta na Petrobras,
preço mais elevado do diesel
é na refinaria privatizada
Estatal reajusta valor a partir desta terça-feira

A

partir desta terça-feira,
o preço do óleo diesel
para as distribuidoras vai
aumentar 8,87% nas refinarias da
Petrobras. De acordo com a empresa, que anunciou o reajuste nesta
segunda, o preço do litro do combustível no atacado subirá R$ 0,40,
para R$ 4,91. Segundo a estatal, esse
é o primeiro reajuste do combustível em 60 dias. A gasolina e o GLP
tiveram seus preços mantidos.
Apesar do aumento, os preços
seguirão inferiores aos praticados
pela Acelen, que administra a Refinaria Landulpho Alves (Rlam),
privatizada ano passado pela Petrobras. Os cálculos indicavam
uma diferença de 24%.

Após a privatização, a Acelen
reajustou 10 vezes o preço do diesel, 8 vezes o da gasolina e 3 vezes
o do gás de cozinha, no período
de 1º/12/2021 a 1º/05/2022, informa o Sindipetro Bahia.
De acordo com estudos realizados pelo Dieese, tomando como
base a distribuidora de São Francisco do Conde, nesse período de
cinco meses, o Diesel S10 sofreu
um reajuste de 58,11%, e a gasolina A, de 29,96%. O GLP (gás de
cozinha) teve reajuste de 17,02%.
Segundo levantamento semanal feito pela Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de
1°/5/2022 a 7/5/2022, a Bahia –

onde está localizada a Rlam – praticava o preço mais elevado para
o diesel em todo o País: R$ 8,387.
A economista e supervisora
técnica do Dieese, Ana Georgina Dias, ressalta, que além da alta no valor do frete e do impacto
no transporte público, o preço do
diesel tem repercutido no preço
da energia elétrica, uma vez que
grande parte das usinas termelétricas do estado da Bahia são abastecidas por este combustível. “Todas as atividades que têm a energia
gerada a partir das termelétricas, e
isto acontece sobretudo no Polo
Petroquímico de Camaçari, acabam sofrendo um aumento nos
preços”. Página 7

La Niña se soma a Bolsonaro para
deixar mais caros os alimentos

A

alimentação é responsável pela maior parte dos
gastos das famílias brasileiras. Com o aumento da inflação, o consumidor tem sentido no
bolso a alta dos preços. Segundo
levantamento da inflação de abril,
medida pelo IPCA-15, realizado
pelo IBGE, os alimentos ficaram
15% mais caros do último ano para agora.
Segundo a professora de Economia e especialista em agronegócio da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap),
Nadja Heiderich, o fenômeno La

Niña, que altera os regimes de
chuva, deve impactar a produção
de certos alimentos, encarecendo
ainda mais alguns itens da cesta
básica.
Essa instabilidade no clima
impacta a produção agrícola de
diversas formas, e os produtores
precisam lidar e prever como atenuar os prejuízos, já que a chuva,
geada ou calor em momento inapropriado da produção atrapalham as colheitas.
“É possível que tenhamos elevação de preços no segundo semestre, por conta da seca nas re-

giões Sudeste e Sul. A fruticultura
deve ser bastante afetada, com elevação dos preços, em especial, da
banana. O milho também deve ser
um dos cereais mais impactados,
além da soja. A cana-de-açúcar é
outro item que também deverá
sofrer com o clima. Entre os alimentos quem não devem ter tanto
impacto estão o arroz e o trigo.”
A professora acrescenta ainda que a guerra entre a Rússia e
a Ucrânia não deve afetar, a princípio, o acesso dos produtores
brasileiros a fertilizantes, insumo
essencial para a agricultura.

Guedes aceita
taxar ricos
para destravar
a reforma
Para destravar a reforma tributária no Senado, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, disse
que o governo pode apresentar
uma versão “mais enxuta” do projeto com a proposta de aumento
do imposto de renda sobre os super-ricos e redução dos impostos
cobrados sobre as empresas.
“A hora é agora. Já aprovamos
essa reforma na Câmara [dos Deputados], ela está travada no Senado. Podemos fazer uma versão
mais enxuta, tributando os super-ricos e reduzindo o imposto sobre as empresas”, disse Guedes
durante a apresentação de uma
nova ferramenta para monitorar
os investimentos no país, conforme relato da Agência Brasil.
O ministro defendeu ainda o
fim de toda tributação sobre a indústria “para permitir que o Brasil,
que tem todas as matérias-primas,
seja uma potência mundial”. Ele
disse que o governo já segue nesse caminho, e mencionou a redução no Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), promovida
via decretos publicados no fim do
mês passado.
A redução do IPI, porém, prejudicou estados e municípios, que
recebem parte do imposto. A proposta de governadores e prefeitos
é redução da Cofins, contribuição
que tem peso maior na indústria
e cujo recolhimento fica apenas
com a União.
Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a redução do IPI para
produtos que também são produzidos na Zona Franca de Manaus.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1340
R$ 5,3540
R$ 5,4318
R$ 0,7669
R$ 301,00

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

1,41% (abril)
2,94% (março)
1,11%
0,71%
12,75%
0,63% a.m.
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Cenário desafiador
Por Ranulfo
Vidigal

E

m um ano de eleições presidenciais,
guerra na Eurásia,
choque de preços de alimentos, custo crescente das
fontes energéticas, e agora,
alta nos juros internacionais, o país vive um cenário
de destruição ambiental,
estagnação econômica, carestia, concentração da renda e da propriedade e forte
deterioração de indicadores
sociais.
Lá fora, após as reuniões
do Fundo Monetário Internacional (FMI), houve
uma mudança coordenada
por parte dos bancos centrais na direção de sinalizar
maior preocupação com a

inflação global e a necessidade de ajustes em suas políticas monetárias. Leia-se,
alta de juros e redução de
liquidez.
Neste contexto, o valor
dos títulos das entidades
corporativas cai. Especialistas apontam que as evidências históricas mostram
os problemas relacionados
às firmas-zumbis (mortas-vivas), muito dependentes
de financiamento bancário
por longos períodos para
sobreviver. Isso fragiliza a
qualidade do endividamento empresarial, implicando
aumento de custos e riscos
para o sistema financeiro e
para a economia real.
Mas não para por aí. O
Brasil tem hoje 8 famílias,

a cada 10, endividadas, que
transferem, em média, 30%
do que ganham para juros
e amortização aos credores. Mesmo assim o Banco
Central independente, mas
capturado pelo rentismo,
não se sensibiliza com o
sofrimento dos brasileiros
e sobe, aceleradamente, os
juros básicos da economia,
engordando os lucros da
malta bancária e prejudicando a produção e o emprego.
No mundo, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) já previa que o
desemprego global alcançaria 205 milhões de pessoas
em 2022, um aumento de
18 milhões em relação ao
nível de 2019. Mulheres e
jovens são as maiores víti-

mas da depressão do mercado de trabalho.

Recuperação
do trabalho veio
acompanhada de
forte deterioração
da qualidade do
emprego
No Brasil, este ano, a modesta recuperação na taxa de
participação da população
economicamente ativa no
mercado de trabalho veio
acompanhada de forte deterioração da qualidade do emprego. O IBGE estima que,
das ocupações existentes,
38,3 milhões são informais,
e que 6,6 milhões trabalham
menos do que desejariam.

O desemprego atinge 12
milhões de pessoas, e os
trabalhadores subutilizados
(desempregados + desalentados + subutilizados) chegam a 27,6 milhões, quase
1/4 de toda a força de trabalho. A recuperação do
emprego formal exaltada
pelo Governo Federal resulta, basicamente, da combinação de três fatores: 1)
formalização de empregos
informais; 2) novos postos
de trabalho de baixo salário;
e 3) elevação de contratos
intermitentes e parciais.
A história nos ensina que
as forças produtivas são o
resultado da energia prática
dos homens, mas essa mesma energia é circunscrita
pelas condições em que os

homens se acham colocados, pelas forças produtivas
preexistentes.
A sociedade é o produto
da ação recíproca dos homens. Estes, aliás não podem escolher, livremente,
esta ou aquela forma social.
Nada disso. A um determinado estágio de desenvolvimento das características
produtivas corresponde determinadas formas de comércio e consumo.
O desafio das candidaturas em disputa pelo voto
neste ano é trazer soluções
efetivas para as situações
concretas do cotidiano de
uma população sofrida, mas
esperançosa.
Ranulfo Vidigal é economista.

Resultado da Petrobras 1º tri: absurdas isenções sustentam a festa
Por Cláudio da
Costa Oliveira

A

Petrobras divulgou em 5 de maio
seus
resultados
contábeis referentes ao 1º
trimestre de 2022. Com um
lucro líquido de US$ 8,4 bilhões e Geração Operacional de Caixa de US$ 10,4
bilhões, a estatal vai cumprindo com suas obrigações
com o “mercado”, mas não
com o povo brasileiro, sufocado e empobrecido.
Se a empresa quer atuar
como empresa privada, ela
deveria também ser taxada
como tal. Mas não é o que
acontece. Basta comparar
a relação Geração de Caixa / Receita da petroleira
brasileira com as demais internacionais (Exxon, Chevron, Shell, BP e Total) para
verificar (pelo menos para
quem entende do assunto)
que existe uma enorme distorção.
Somente a renúncia fiscal
com a não taxação da exportação de petróleo bruto
e a isenção de Participação
Especial na cessão onerosa
geraram um impacto positivo para a companhia – e
negativo para o povo – de
mais de US$ 5 bilhões neste
primeiro trimestre.

Enquanto isto, nossos
parlamentares, em vez de
buscarem taxar a empresa
adequadamente, estudam
alternativas estapafúrdias,
e inócuas, não sabemos se
por incompetência ou seja
lá por qual motivo.
Nesta semana dois artigos nos chamaram a atenção, como relatamos a seguir:
O primeiro, publicado
por Luis Nassif com o título
“Faltam explicações sobre
fundo de estabilização dos
combustíveis” (jornalggn.
com.br/coluna-economica/faltam-explicacoes-sobre-fundo-de-estabilizacao-dos-combustiveis), mostra
incoerências na proposta
de economistas liderados
por Aloizio Mercadante e
conduzida no congresso
pelo senador Prates para a
formação de um fundo de
estabilização com recursos
públicos. O artigo se limita a questionar a proposta
considerando os vultosos
lucros que vêm sendo registrados pela estatal brasileira
Petrobras.
Parece que ninguém
percebe, ou fingem não
perceber, que o Brasil, depois da descoberta do pré-sal, se tonou um paraíso
fiscal para as petroleiras,
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e que antes de se falar em
qualquer fundo de estabilização é preciso cancelar os
benefícios já concedidos,
que não existem em países
sérios.
Estamos falando por
exemplo da famosa MP do
Trilhão, conhecida também
como MP da Shell, a MP
295/2017, transformada na
Lei 13.586/17, que isentou
empresas estrangeiras de
impostos na exploração de
petróleo no Brasil até 2040.
Estamos falando na
“mamata” que goza a Petrobras com a isenção de
pagamento de Participação
Especial na cessão onerosa,
exatamente onde estão os
campos de maior produção
e produtividade, em que a
incidência de Participação
Especial teria de ser a mais
elevada.
Ninguém fala em mudar
a política de preços da Petrobras, o famigerado Preço
de Paridade de Importação
– PPI, um verdadeiro crime de lesa-pátria, que não
encontra paralelo em países
produtores de petróleo. Se a
Petrobras utilizasse o Preço
de Paridade de Exportação
– PPE, beneficiaria o consumidor brasileiro, nossa
economia e a própria Petrobras, que teria lucros ainda

maiores. Isto não é feito
porque prejudicaria o “mercado”, ou seja, os importadores e as refinarias no exterior, em especial a Shell,
que vende mais de 200 mil
barris por dia de combustíveis para o Brasil.
Por outro lado, o PPI
é sustentado por normas
e regras estabelecidos por
órgãos (CNPE, ANP, Cade
etc.) ao arrepio da Constituição Federal, conforme
demonstrado em recente
voto da Aepet na AGE/
AGO da Petrobrás de 13 de
abril p.p. (soberanobrasil.
com.br/aepet-vota-contra-todas-as-pautas-da-ago-da-petrobras).
O segundo artigo, na
verdade é uma entrevista
concedida pela economista Julia Braga ao jornalista
José Paulo Kupfer, que levou a título “Taxa exportação de petróleo frearia
a alta de combustíveis”
(economiaempauta.com/
taxar-exportacao-de-petroleo-frearia-alta-de-combustivel-propoe-economista).
O artigo/entrevista mostra o óbvio. A vantagem
que a taxação de exportação de petróleo bruto traria
para o país e seu povo. Poucos sabem, mas nos Estados Unidos a exportação de
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petróleo bruto foi proibida
por cerca de 40 anos, beneficiando a implantação de
refinarias. A diferença para
o Brasil é que lá eles exercem a soberania plena.
A última pergunta da entrevista foi: “Por que uma
ideia tão simples, com tantas vantagens, aplicada inclusive em outros países,
sofre resistências no Brasil?” Ao que a economista respondeu: “Não tenho
uma resposta para isto, só
sei que este debate entre os
economistas tem dificuldades em deslanchar.”
A resposta para todos
estes problemas nós encontramos nas palavras do
ex-presidente da Petrobras
general Silva e Luna, em recente entrevista ao Estadão:
“Quem estabelece o preço
na Petrobras é o mercado.
E esta metodologia tem o
apoio dos três Poderes no
Brasil.”
Portanto, nem mesmo os
acionistas mandam na nossa maior estatal hoje. Quem
manda é o “mercado”
A atual administração da
Petrobras frequentemente afirma que a empesa
atualmente só investe em
projetos de “classe mundial”. Podemos deduzir que
“classe mundial” significa

extrair petróleo sem pagar
participação especial e exportar o produto sem pagar
impostos. Mas isto não é
só “classe mundial”, isto é
“classe extraterrestre”, pois
neste mundo não existe lugar com tantos benefícios.
Isto é fácil de verificar,
por exemplo: nas grandes IOCs (Exxon, Chevron, Shell, Toral e BP),
em 2021, a relação Geração Operacional de Caixa
(GOC) / Receita Bruta
(RB) media ficou em 15%.
Ou seja a GOC destas empesas representou em media 15% da receita bruta.
Na Petrobras, esta relação
foi de 35%. Ou seja, 20
pontos percentuais maior
que das demais petroleiras.
Isto é causado pela baixa
tributação que beneficia
a Petrobras em relação às
demais petroleiras.
Em 2021, estes 20 p.p.
representaram mais de US$
20 bilhões de benefícios extras. Só a isenção da participação especial na cessão
onerosa significou uma
renúncia fiscal de mais de
US$ 8 bilhões.
Por favor, vamos falar sério.
Cláudio da Costa Oliveira
é economista.
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TCU: Privatização de refinarias pode
aumentar preços de combustíveis
FATOS &
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Estratégia da Suécia contra
Covid vai para o brejo

N

o início da pandemia, houve uma contraposição
entre quem defendia isolamento e outras medidas
correlatas e aqueles que pregavam permitir algum grau de
contaminação, para que a população adquirisse imunidade.
A Suécia estava neste segundo grupo. Esta coluna fez
algumas notas mostrando a decepcionante performance
do país, especialmente frente a seus pares nórdicos; mas
sempre se ressaltou que o combate à Covid era longo, e só
o tempo poderia indicar quem estava com a razão.
Agora, não parece ser precipitado chegar a uma conclusão. Apenas um mês depois que a Suécia anunciou que
a Covid não era mais considerada perigosa, a agência de
saúde pública do País disse, nesta segunda-feira, que está
preparada para introduzir novas medidas restritivas caso
venha outra onda. Até o final de abril, uma média de 25
pessoas estavam sendo hospitalizadas com doença na Suécia todos os dias. Esse número deve dobrar até meados de
maio, disse a agência.
Vamos aos números (por milhão de habitantes) dos
países nórdicos:
Dinamarca – 534.576 casos e 1.058 mortes
Finlândia – 184.969 casos e 712 mortes
Noruega – 265.105 casos e 545 mortes
Suécia – 241.554 casos e 1.813 mortes
A imunidade de rebanho, defendida aqui no Brasil por
integrantes do Ministério da Saúde Paralelo, foi para o
brejo.

8º no ranking
De acordo com o relatório “Open Doors 2021”, censo
oficial da educação internacional nos Estados Unidos,
existem atualmente cerca de 14 mil brasileiros estudando
em universidades dos EUA e Canadá, número que coloca
o país no 8º lugar no ranking. As inscrições de brasileiros
na Common Application, que é um sistema de admissão
utilizado por 900 instituições norte-americanas, aumentaram 41% durante a pandemia.
Uma oportunidade chega com a University Fair, em que
16 universidades norte-americanas e canadenses estarão
no Rio de Janeiro para oferecer dicas para quem tem a
intenção de fazer graduação e pós-graduação no exterior.
O evento ocorrerá nesta terça-feira, no Recreio, bairro
próximo à Barra da Tijuca (RJ). Informações: recreiochristianschool.com/inicio

Fim de festa?
Em março de 21, o NFT (certificado digital) do primeiro tuíte de Jack Dorsey (cofundador do Twitter) foi vendido por US$ 2,9 milhões. Um ano depois, foi colocado
em leilão com expectativa de alcançar US$ 25 milhões. Foi
retirado do pregão quando os lances empacaram em US$
14 mil.

Rápidas
Demografia e Economia nos 200 Anos da Independência do
Brasil e Cenários para o Século XXI, de José Eustáquio Diniz
Alves e Francisco Galiza, será lançado no próximo dia
16, às 17h, no auditório da Escola Nacional de Seguros
(ENS), no Centro do Rio. Informações: (21) 3380-1015
*** A Revista Justiça & Cidadania de maio, Mês do Trabalho, traz entrevista com o novo presidente do TST,
ministro Emmanoel Pereira, disponível em editorajc.com.
br *** De 16 a 30 de maio, acontecerá a 11ª edição da
Megação, quando a Megamatte destinará parte da renda
para o Instituto Dara, para inclusão e capacitação digital
de jovens carentes. Julio Monteiro, CEO da rede, destaca:
“A Megação é uma semente que plantamos todos os anos
na esperança de ajudarmos a mudar a história de famílias
carentes através da educação.”

A

privatização das
refinarias pode levar, no curto prazo, ao aumento dos preços
dos combustíveis e ao risco
de desabastecimento – não
‘apagões’ de combustíveis,
mas dificuldades pontuais
de atendimento ao mercado, especialmente de gás liquefeito de petróleo (GLP).
Essas são as conclusões da
auditoria do Tribunal de
Contas da União (TCU) sobre a transição para o Novo
Mercado de Refino.
A previsão consta do
sumário executivo dos
“Riscos e Oportunidades
da Transição para o Novo
Mercado de Refino”, publicado nesta segunda-feira.
De acordo com o relatório
do TCU, faltam políticas
para mitigar os riscos e problemas apontados.
A seguir, a agência epbr
apresenta as principais considerações do estudo:
- Não há mecanismos
para compensar o aumento
dos combustíveis na transição para um mercado pul-

verizado;
- Riscos de “apagão generalizado” são pequenos
após a venda das refinarias;
mas auditoria identificou
risco de desabastecimento
pontual;
- A “situação do GLP é
crítica”. As principais instalações de importação de
GLP seguirão sob controle
da Petrobras caso o programa de venda de refinarias
seja concluído. E a infraestrutura disponível para o
mercado é “precária”. TCU
cita especialmente a região
Nordeste e o Rio Grande
do Sul;
- Não são esperados
ganhos de eficiência no
curto prazo, “motivo pelo qual subsiste risco considerável de formação de
mercados pouco competitivos logo após a saída da Petrobras” — isto é, aumento
de preços para os consumidores. A mitigação desses
riscos depende de investimentos em dutos, terminais
e ferrovias;
- Os órgãos controlados

têm ciência do cenário e,
“de modo geral, demonstraram ampla ciência dos
cenários de riscos apresentados e concordância com
a situação encontrada nos
achados da fiscalização”;
- Mas, ao menos, há “diligências” na busca por alternativas para mitigar os
riscos. “Assim, é necessário
não apenas manter, mas
ampliar os esforços da iniciativa
Venda de refinarias
A Petrobras assumiu o
compromisso com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em
2019, de vender oito de suas
refinarias — que correspondem à metade da capacidade
instalada do parque de refino
da companhia.
Desde então, no entanto, a empresa só concluiu
a venda de um ativo: a Refinaria Landulpho Alves
(Rlam), na Bahia, para o
fundo Mubadala, por US$
1,65 bilhão, em novembro

de 2021. Aexpectativa da
Petreobras é concluir a venda da Refinaria Isaac Sabbá
(Reman), no Amazonas, e
da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), no
Paraná, ainda este ano. Ambos os negócios dependem
do aval do Cade.
A companhia assinou em
2021 o contrato para venda da Reman para o Grupo
Atem, por US$ 189,5 milhões; e fechou acordo com
a F&M Resources, para
alienação da SIX, por US$
33 milhões. A Superintendência-Geral do Cade está
perto de aprovar a venda da
Reman, segundo o Valor.
A compra da refinaria
pelo o Grupo Atem é questionada por Raízen, Fogás,
Equador e Ipiranga, incluídas pelo Cade no processo
como terceiras interessadas.
As empresas apontam riscos de desabastecimento,
práticas abusivas, práticas
discriminatórias e de fechamento de mercado, já que o
Atem atua na distribuição
de combustíveis.

Ministro do Defesa é quem fiscalizará o TSE

O

general
Paulo
Sérgio Nogueira, ministro da
Defesa do governo de Jair
Bolsonaro, em ofício enviado para o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral,
Edson Fachin pediu que ele
fosse colocado no lugar do
general Heber Garcia Portella como responsável das
Forças Armadas na Comissão de Transparência das
Eleições (CTE) no acompanhamento do processo
eleitoral.
Mas em ofício enviado
ao TSE nega a informação
mas ressalta que “as eventuais demandas da CTE direcionadas às Forças Armadas, tais como solicitações
diversas, participações em
reuniões, etc, sejam encaminhadas a este Ministro, como autoridade representada
naquela Comissão.”nega a
informação
Segundo informações
do portal g1, de acordo com a jornalista Ana
Flor, da GloboNews, o
ofício teria sido enviado
no dia 28 de abril. Paulo
Sérgio chega a fazer uma
reclamação por Fachin
não o ter recebido pessoalmente. “Diante da impossibilidade de tê-lo feito pessoalmente, solicito
a vossa excelência que, a
partir desta data, as eventuais demandas da CTE
direcionadas às Forças
Armadas, tais como solicitações diversas, participações em reuniões, etc,

sejam encaminhadas a este ministro, como autoridade representada naquela comissão”, diz o texto.
A informação intitulada
“Ministro da Defesa pede
a Fachin que retire general da comissão eleitoral”,
segundo nota publicada
nesta segunda-feira pelo
Ministério da Defesa, “traz
ilações que não condizem
com a realidade”. Em ofício ao presidente do TSE
esclarece que jamais solicitou a retirada do nome
do General Heber Garcia
Portella, representante das
Forças Armadas na Comissão de Transparência das
Eleições (CTE). Portanto,
não houve ‘autonomeação’
do Ministro da Defesa,
Paulo Sérgio, para a referida função, diferentemente
do que diz a reportagem.
Ministério da Defesa
Na prática, o general
Paulo Sérgio Nogueira traz
para si a representatividade das Forças Armadas na
fiscalização do processo
eleitora. Na nota divulgada
pelo ministério é informado
que ao contrário do que foi
relatado, o Ministro da Defesa solicitou ao presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson
Fachin, que “a partir desta
data (28.4), as eventuais demandas da CTE direcionadas às Forças Armadas, tais
como solicitações diversas,
participações em reuniões,

etc, sejam encaminhadas a
este Ministro, como autoridade representada naquela
Comissão”. Esclarece que
essa solicitação se deve ao
fato de que o Ministro é a
autoridade que exerce a direção superior das Forças
Armadas, conforme a Lei
Complementar nº 97/1999.
Cabe esclarecer que o General Heber continua exercendo as suas atribuições na
CTE.
Essa escalada do tensionamento entre o TSE e
o Ministério da Defesa, o
Edson Fachin convocou
uma reunião do Comitê
de Transparência Eleitoral para o próximo dia 20.
O colegiado é responsável
pela discussão de medidas de aperfeiçoamento do
processo eleitoral e está no
epicentro do embate entre
as duas instituições. Dentre seus integrantes, está
o general Heber Portella,
comandante de Defesa Cibernética do Exército e responsável por apresentar as
sugestões das Forças Armadas para as eleições, rejeitadas pela corte.
O TSE rejeitou todas
as propostas das Forças
Armadas para as eleições
deste ano. Segundo a corte eleitoral, houve erros
de cálculo no documento
enviado pelos militares para questionar a segurança
das urnas. O TSE também
afirma que várias das medidas indicadas como necessárias para ampliar a in-

tegridade do pleito já são
adotadas.
O Ministério da Defesa,
chefiado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, pediu,
por exemplo, a realização
de dois testes públicos de
segurança em urnas usadas
nas eleições — um teste
estadual e outro federal no
dia da votação. O tribunal,
no entanto, afirmou que as
urnas usadas na votação são
as mesmas para todos os
candidatos. Assim, segundo os técnicos do TSE, não
existem fundamentos para embasar a realização de
dois testes de segurança no
dia da votação.
Integrantes da cúpula das Forças Armadas já
avaliam a possibilidade de
deixar de integrar o CTE
do Tribunal Superior Eleitoral após a ampliação da
tensão entre as duas instituições segundo revelaram
à CNN fontes militares. O
Exército, por exemplo, a
maior das três forças e de
onde são egressos tanto o
ministro da Defesa, Paulo
Sergio Nogueira, quanto o
representante oficial das
forças no comitê, general
Heber Portella, entende
que sair do comitê do TSE
seria positivo.
No entanto, avalia que
seria necessário construir
politicamente a saída, o que
passa pela mensagem de
que o trabalho feito no comitê foi técnico e que desde
o início houve colaboração
das forças no comitê.

4 Negócios & Empresas

SEU
DIREITO

Contribuições
previdenciárias sobre
valores pagos a
Menores Aprendizes
Por Maria Eugênia Doin Vieira, Lucas
Henrique Hino, Luiza Guimarães Castro

E

m nossa prática, temos observado que empregadores
têm questionado no âmbito jurídico a obrigação de
recolhimento das contribuições previdenciárias (patronal,
terceiros e Risco Ambiental do Trabalho – RAT) que são
exigidas sobre os valores pagos aos menores aprendizes,
sob o argumento da natureza peculiar dessa relação de
trabalho.
Conforme pilar constitucional, a Lei da Aprendizagem
(Lei 10.097/00) é uma medida estratégica e relevante para
a integração dos jovens ao mercado de trabalho, que elucida, entre outros fatores, a prevenção do trabalho infantil.
A contratação de menores aprendizes é uma obrigatoriedade tratada no art. 429 da CLT e art. 51 do Decreto
9.579/18, que impõe às empresas o dever de empregar o
equivalente de 5% a 15% dos trabalhadores cujas funções
exijam formação profissional.
O contrato de aprendizagem consiste em contrato de
trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado de até dois anos, firmado com jovens entre 14 e 24
anos, conforme disciplina o art. 428 da CLT e art. 45 do
Decreto 9.579/18.
No entendimento do Fisco, o jovem aprendiz está vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS)
na qualidade de segurado obrigatório, o que justifica a
exigência das contribuições previdenciárias. Essa interpretação encontra respaldo no art. 6º, II, da Instrução Normativa RFB 971/09 e art. 8º, II, da Instrução Normativa
INSS/PRES 77/15, que classificam o jovem aprendiz
como segurado obrigatório do RGPS.
Apesar desses fatores, considerando a peculiaridade
dessa relação, as empresas defendem que o menor aprendiz seria segurado facultativo, nos termos dos arts. 14 da
Lei 8.212/91 e 13 da Lei 8.213/91 e, dessa maneira, não
seriam necessariamente devidas as contribuições previdenciárias sobre sua remuneração.
Esse entendimento é corroborado pelo Decreto
9.579/18, que afasta o contrato de aprendizagem do vínculo de emprego ao estabelecer que o descumprimento
das disposições legais e regulamentares resultaria na nulidade do contrato e no estabelecimento do vínculo empregatício diretamente com o empregador responsável.
É relevante mencionar que o Decreto-Lei 2.318/86,
ao tratar das fontes de custeio da Previdência Social e da
admissão de menores nas empresas, vedou vincular com
a previdência social os menores assistidos entre 12 e 18
anos de idade que frequentem a escola e cumpram trabalho de quatro horas de duração diárias.
Decisões recentes proferidas pela 3ª Vara Federal de
Santo André e pela 9ª Vara Federal de Manaus estabeleceram que as contribuições previdenciárias não devem incidir sobre a remuneração de menores aprendizes. Essas decisões foram fundamentadas no caráter não empregatício
do contrato de aprendizagem e na vigência do Decreto-Lei 2.318/86, que afasta a incidência das contribuições
previdenciárias.
Diante desse cenário, entendemos que o tema do
menor aprendiz ainda não está amadurecido na jurisprudência e, em virtude da resistência do fisco, debates
relevantes deverão ocorrer nos próximos anos.

Maria Eugênia Doin Vieira, Lucas Henrique Hino,
Luiza Guimarães Castro são, respectivamente, sócia e advogados
da área Tributária do Machado Meyer Advogados.

Terça-feira, 10 de maio de 2022
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Varejo no mês de março
cresceu 24,1% ano a ano
A

s vendas no varejo
brasileiro cresceram 24,1%, comparado com março de 2021
– quando os consumidores
já haviam retomado suas
atividades de compras nas
lojas. Os dados são do Mastercard SpendingPulse. Em
comparação com um cenário de pré-pandemia, em
março de 2020, as vendas
no varejo em loja cresceram
42,2% ano a ano.
Ao analisar o panorama
geral do Brasil, todos os
estados registraram crescimento de vendas nas
lojas: Norte (+18,5%),
Sul (+24,8%), Centro-Oeste (+24,9%), Sudeste (+ 25,8%) e Nordeste
(+17,2%).
Eletrônicos
(-34,2%),
vestuário (-32,7%) e livros
& passatempo (-29,8%)
foram os setores que apresentaram as quedas mais
expressivas do comércio
eletrônico no Brasil, em
relação ao mesmo mês de
2021. Apesar de as vendas
virtuais terem caído -30,6%
em relação ao ano ante-

rior, inda registraram um
aumento de +21,8% em
relação a março de 2020,
quando o varejo eletrônico estava começando a se
tornar uma necessidade
devido à pandemia e seu
consequente isolamento
e/ou bloqueios.
Segundo a Associação
Brasileira das Empresas
do Mercado de Fidelização
(Abemf), 2021 terminou
em crescimento e retorno
aos níveis pré-pandemia para o mercado de fidelização.
Os dados foram embasados
nos indicadores referentes
ao último trimestre do ano.
Segundo a entidade, a soma
anual das emissões e resgates de pontos/milhas, que
mede o grau de interação
dos clientes com os programas, chegou a 22.4 milhões de transações, representando um crescimento
de 35,4% sobre 2020 e 9%
diante de 2019.
Esse indicador teve um
aumento também na comparação do 4T21 com os
mesmos períodos de anos
anteriores, 19,2% contra

o 4T20 e 17,1% acima do
4T19.
Já o montante de pontos/
milhas emitidos, ou seja,
aqueles que os consumidores acumularam no último
tri, chegou a 97,1 bilhões,
um aumento de 42,7% na
comparação com o mesmo
período de 2020. No ano, o
crescimento foi de 32,9%
sobre 2020 e 2,1% na comparação com 2019.
Quando se trata do número de pontos/milhas
resgatados, aqueles que os
clientes trocaram por benefícios, o quarto tri de
2021 alcançou a marca de
83,5 bilhões. Se comparado ao 4T20, o crescimento
foi de 59,7%, e na comparação anual, o aumento foi
de 54,2%. Frente ao período anterior à pandemia, em
2019, a alta foi de 1,1%.
Outro indicador da Abemf que teve aumento foi o
número de cadastros nos
programas de fidelidade,
que chegou ao fim de 2021
registrando 180,5 milhões,
11,7% a mais do que no
mesmo período de 2020.

A entidade também afere a
origem dos pontos/milhas
emitidos, indicador que não
apresentou variação significativa. 4,8% deles foram
provenientes de passagens
aéreas e 95,2% do varejo,
indústria e serviços. Quanto ao destino desses pontos/milhas, fatores como a
retomada do turismo, principalmente, por se tratar de
um período de férias de fim
de ano, mostraram efeitos.
As passagens aéreas corresponderam a 82,5% do saldo
resgatado no quarto trimestre do ano, e 17,5% dos participantes optaram pela troca por produtos como itens
para casa, descontos, cashback, serviços e outras vantagens. Já a taxa de breakage
que mede o percentual de
pontos/milhas que venceram no período, ficou em
15,6%, seguindo a média
dos resultados anteriores.
Importante ressaltar que o
percentual não é calculado
em cima dos pontos/milhas
emitidos no trimestre, mas
sim numa média dos últimos 12 meses.

Dia das Mães movimentou R$ 142 mi no e-commerce

E

m comparação com
2021, o faturamento
de vendas pela internet das pequenas e médias
empresas cresceu 6,8% no
período relacionado ao Dia
das Mães, alcançando um
total de R$ 142 milhões. Os
dados são do levantamento
realizado pela plataforma Nuvemshop. Segundo o estudo,
os segmentos de moda (R$
54,3 milhões), saúde & beleza
(R$ 11,36 milhões) e acessórios (R$ 11,3 milhões) lideraram as vendas virtuais em
2022 no período relacionado
à data comemorativa. Os produtos mais vendidos foram
camisetas e óculos de sol. Este
último representa mais de 8%
do total comercializado neste
último Dia das Mães.

No total, 2,48 milhões de
produtos foram adquiridos
nas lojas virtuais nas três
semanas analisadas, com
um tíquete médio de R$
245, indicando um aumento de 11% no valor médio
por cada compra online em
relação ao mesmo período
do ano anterior. Os estados
de São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro lideram o
faturamento nacional do
período. Dentre as formas
de pagamento, o cartão de
crédito sobressaiu como a
principal escolha, utilizado
em 53,9%; o segundo meio
de pagamento mais utilizado foi o PIX, que representou 18,2% dos pedidos
do período. A ferramenta
tornou-se popular por sua

Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A.

CNPJ/ME nº 20.820.211/0001-88 – NIRE 35.300.503.783
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2022
Data, Hora e Local: Aos 05 (cinco) dia do mês de abril de 2022, às 13h00, na sede social da Eleven
Serviços de Consultoria e Análise S.A. (“Sociedade”), localizada na Avenida Engenheiro Luis Carlos
Berrini, nº 550, conjunto 32, CEP 04571-000, São Paulo/SP. Composição da Mesa: Foi escolhida a
Sra. Maria Teresa Nacli Meyer para presidir os trabalhos, o qual escolheu o Sr. Carlos José Lancellotti
Narciso para secretariá-los. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de
convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei
das Sociedades por Ações”), por estar presente o acionista Banco Modal S.A. representando a
totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Ordem
do Dia: Os sócios, por unanimidade, observados os legalmente impedidos, decidiram: (i) Aprovar as
contas dos administradores, do balanço patrimonial e o resultado econômico relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Aprovar a proposta de destinação dos resultados
apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Fixar a remuneração global
anual dos administradores da Sociedade para o exercício social de 2022 e (iv) Aprovar a reeleição dos
membros da Diretoria da Companhia, os quais terão o mandato até a AGO que será realizada em 2024.
Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, os acionistas da Sociedade
deliberaram: (i) Tomar as contas dos administradores aprovando, sem quaisquer ressalvas, o balanço
patrimonial e o resultado econômico relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
(ii) Aprovar a seguinte destinação ao lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021. (iii) Pela aprovação da fixação da remuneração global para os membros
da administração da Companhia para o exercício social que encerrar-se-á em 31 de dezembro 2022 no
valor total de até R$ 2.430.354,29 (dois milhões, quatrocentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e quatro
reais e vinte e nove centavos), a ser distribuído entre os membros da administração por deliberação
do Conselho de Administração. (iv) Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia,
sendo: (i) a Sra. Maria Teresa Nacli Meyer, brasileira, solteira, publicitaria, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 3.495.162/4 SSP PR e inscrita no CPF sob o nº 015.735.059-27, para o cargo de
Diretora-Presidente; (ii) o Sr. Ivan Nogueira Pinheiro, brasileiro, casado sob o regime da comunhão
universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o nº 223.034.588-54, para o cargo de Diretor de Compliance e Controles Internos,
responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e
das normas estabelecidas pela Resolução CVM 19/21 e, ainda, pelo cadastro dos investidores e à
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - PLDFT no âmbito do mercado de
valores mobiliários; (iii) o Sr. Raphael Santos de Figueredo, brasileiro, solteiro, economista, portador
da Cédula de Identidade RG nº 11.633.278-4 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 092.192.587-57, para
o cargo de Diretor responsável pela atividade de análise de valores mobiliários, nos termos da
Resolução CVM 20/21; (iv) o Sr. Felipe Pires de Souza, brasileiro, casado, administrador, portador da
Cédula de Identidade RG nº 30.946.869-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 343.834.438-69, para
o cargo de Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, bem como
pela verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, nos termos
das Resoluções CVM 19/21 e 30/21; e (v) Sr. Carlos Eduardo Picchi Daltozo, brasileiro, casado,
cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.576.246-X SSP/SP e inscrito no
CPF sob o nº 152.790.518-70, para o cargo de Diretor sem Designação Especifica, todos residentes
e domiciliados em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini,
nº 550, conjunto 32, CEP 04571-000. Os membros da Diretoria ora reeleitos, declaram para todos
os fins e efeitos legais que atendem às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146, “caput”,
e 147 da Lei nº 6 404/76, isto e, que não estão impedido por lei especial, ou condenados por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou
a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos Os
membros ora reeleitos tomaram posse mediante assinatura, em livro próprio, e deveram permanecer
em seus cargo até que seus sucessores sejam empossados. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi a assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de
lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. Mari Teresa Nacli Meyer (Presidente) Carlos
José Lancellotti Narciso (Secretário). Sócio: Banco Modal S.A. (representado por seus Diretores). São
Paulo, 05 de abril de 2022. Mesa: Maria Teresa Nacli Meyer - Presidente; Carlos José Lancellotti
Narciso - Secretário. Sócio: Banco Modal S.A. - Adeodato Arnaldo Volpi Netto; Carlos José
Lancellotti Narciso. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 219.761/22-0, em 03/05/2022.
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

praticidade e substituí pedidos anteriormente pagos
em boleto, que representou
apenas 3,5% dos pedidos
do Dia das Mães.
Para o levantamento, foram
consideradas as vendas realizadas na semana do Dia das
Mães e nas duas anteriores, independentemente do ano.
Três semanas antes, a Páscoa deste ano teve vendas
virtuais 8,8% maiores do que
em 2021, gerando um faturamento de R$ 6,5 bilhões
ao comércio eletrônico brasileiro. O número de pedidos registrou alta de 10,6%
em relação ao ano passado,
totalizando 12,4 milhões de
compras virtuais. A análise,
da Neotrust, foi realizada entre os dias 2 e 16 de abril.

O estudo destaca o faturamento do varejo eletrônico
por região: o Sudeste foi responsável por 56,9% da receita, com R$ 3,7 bi, um crescimento de 4,4% em relação
a 2021; o Nordeste foi a que
mais cresceu, com aumento
de 19,8% em relação ao ano
passado e um total arrecadado de R$ 1,17 bi; o Norte foi a segunda região com
maior crescimento, somando
R$ 201 milhões, elevação de
19,5%.  As categorias que
mais cresceram neste ano em
relação a 2021 foram bombons, com alta de 137,3% no
faturamento e de 251,3% no
número de pedidos, e chocolates, com receita 33,7%
maior e 165,5% mais pedidos
que no ano anterior.

Live On Meios de Pagamentos S.A.
CNPJ/ME nº 29.593.763/0001-75 – NIRE 3530055710-7
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2022
Data, Hora e Local: Aos 05 (cinco) dia do mês de abril de 2022, às 12h, na sede social da Live
On Meios de Pagamentos S.A. (“Sociedade”), localizada na Avenida Joaquim Ferraz de Almeida
Prado, 421, Jardim São Francisco Jaú/SP, CEP 17209-255. Composição da Mesa: Foi escolhido
a Sr. Adeodato Arnaldo Volpi Netto para presidir os trabalhos, o qual escolheu o Sr. Bruno José
Albuquerque de Castro para secretariá-los. Convocação e Presença: Dispensada a publicação
de editais de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estar presente o acionista Banco Modal
S.A. representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de
Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) Aprovar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e
demais documentos relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de
2021; (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de
dezembro de 2021; e (iii) Fixar o montante da remuneração global anual dos administradores da
Companhia para o exercício social de 2022. Deliberações: Foram deliberadas, por unanimidade de
votos dos presentes, sem restrições ou oposições, as seguintes matérias: (i) Aprovar, sem quaisquer
ressalvas ou restrições, as contas da administração da Companhia, das demonstrações financeiras e
do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2021; (ii) Aprovar a destinação ao lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021; e (iii) pela aprovação da fixação da remuneração global para os membros
da administração da Companhia para o exercício social que encerrar-se-á em 31 de dezembro 2022
no valor total de até R$ 957.530,22 (novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e vinte
e dois centavos), a ser distribuído entre os membros da administração. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi a assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que,
depois de lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas - Mesa: Adeodato Arnaldo
Volpi Netto (Presidente) e Bruno José Albuquerque de Castro (Secretário). Sócio: Banco Modal S.A.
(representado por seus Diretores). Jaú, 05 de abril de 2022. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto Presidente; Bruno José Albuquerque de Castro - Secretário. Sócio: Banco Modal S.A. - Adeodato
Arnaldo Volpi Netto; Carlos José Lancellotti Narciso. JUCESP - Certifico que foi registrado sob
nº 221.008/22-6, em 04/05/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças - Celebrado e Publicado para efeitos do
Artigo 1.144 do Código Civil. Vendedora: Comercial e Importadora de Pneus Ltda., sociedade limitada
devidamente constituída em conformidade com as leis do Brasil, com sede social na Avenida General
Olímpio da Silveira, 215, Santa Cecília, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01150-001, inscrita no CNPJ/
ME sob o número 61.234.985/0001-04. Compradora: RG Pneus Ltda., sociedade empresária limitada
constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede social localizada na Cidade de
João Monlevade, Estado de Minas Gerais, na Av. Wilson Alvarenga, nº 475, bairro Carneirinhos, inscrita
no CNPJ/ME sob o número 25.567.140/0001-77. Objeto da Compra e Venda: Os estabelecimentos
localizados: (i) na Av. Governador Bias Fortes, 591, bairro Pontilhão, na Cidade de Barbacena, Estado
de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o número 61.234.985/0089-46; (ii) na Rua Sete de Setembro,
2998, bairro Centro, na Cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/
ME sob o número 61.234.985/0047-97; e (iii) na Av. Brasil, 7905, bairro Mariano Procópio, na Cidade de
Juiz de Fora Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o número 61.234.985/0085-12. Preço e
Condições de Pagamento: Conforme estabelecidas nas Cláusulas 2.3 e 2.4 do contrato. Condições
Gerais do Negócio: Irrevogável e irretratável, sub-rogando-se a Compradora em todo o patrimônio do
estabelecimento, observadas as condições do contrato. Eleito foro de São Paulo/SP. Celebrado em
São Paulo em 25 de março de 2022. Comercial e Importadora de Pneus Ltda. - Por: Rodrigo Duarte
Abud - Diretor-Presidente; RG Pneus Ltda. - Por: Genilton Cícero Machado - Representante Legal.
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Busca por pontos comerciais cresceu 23% em 2022

D

e acordo com
Google Trends, o
termo “pontos comerciais” registrou um aumento de 23% em março de
2022, em comparação com o
mesmo mês de 2021. Segundo o Índice FipeZap de Venda e Locação Comercial em
dez cidades brasileiras, o preço médio do aluguel de imóveis comerciais aumentou
0,91% no primeiro semestre
de 2021. Dentre as regiões
monitoradas, São Paulo teve
a segunda maior alta no valor
da locação de pontos comer-

ciais, com +0,30%, atrás apenas do Rio de Janeiro, com
+0,40%, criando uma brecha para os empreendedores
buscarem outras alternativas
para seus negócios.
Já quanto a imóveis residenciais, o Índice FipeZAP+
registrou aumento de 0,48%
em abril em 2022, após avançar 0,55% no mês anterior.
Comparativamente, o IGP-M/FGV apresentou uma
variação mensal de 1,41%,
enquanto a expectativa do
mercado para o IPCA/IBGE projeta uma alta mensal

de 0,95% dos preços ao consumidor, segundo as informações recentemente publicadas no Relatório Focus do
Banco Central. Analisadas
individualmente, 43 das 50
cidades monitoradas pelo índice apresentaram aumento
nominal no preço de venda
de imóveis residenciais. Em
14 delas (como Goiânia,
João Pessoa, Vitória, Curitiba e Recife), a variação nos
preços de venda de imóveis
residenciais superou a inflação ao consumidor esperada para o período (IPCA/

IBGE). Considerando o rol
das 16 capitais acompanhadas, 13 localidades registraram elevação de preço no
período: Goiânia (+1,51%),
João Pessoa (+1,48%), Vitória (+1,37%), Curitiba
(+1,29%), Recife (+1,25%).
Florianópolis
(+0,91%),
Fortaleza (+0,65%), Salvador (+0,55%), São Paulo
(+0,51%), Campo Grande
(+0,42%), Belo Horizonte (+0,34%), Porto Alegre
(+0,33%) e Rio de Janeiro
(+0,29%). Em contraste,
houve queda nos preços

apurados em três capitais:
Manaus (-1,33%), Brasília
(-0,84%) e Maceió (-0,09%).
Ao final de abril, o Índice
FipeZAP+ de Venda Residencial exibe uma alta acumulada de 2,07% no ano,
variação inferior à inflação ao
consumidor de 4,18% (considerando o comportamento observado e esperado do
IPCA/IBGE) e à variação
acumulada pelo IGP-M/
FGV no período (+6,98%).
A alta nominal nos preços
residenciais abrangeu, nesse horizonte, todas as 50

cidades monitoradas pelo
índice, incluindo as 16 capitais supracitadas, ordenadas
da maior à menor variação
da seguinte forma: Goiânia
(+8,56%), Vitória (+7,46%),
Campo Grande (+6,15%),
João Pessoa (+4,29%), Fortaleza (+4,01%), Florianópolis
(+3,70%), Maceió (+3,63%),
Curitiba (+3,29%), Salvador
(+2,78%), Recife (+2,30%),
São Paulo (+1,82%), Manaus
(+1,75%), Belo Horizonte (+1,57%), Rio de Janeiro
(+0,85%), Brasília (+0,49%)
e Porto Alegre (+0,33%)

Azul Companhia de Seguros Gerais
CNPJ/ME nº 33.448.150/0001-11 - NIRE 33.3.0015453-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Outubro de 2021
1. Data, hora e local: 21 de outubro de 2021, às 15h, na sede social da Azul Companhia de Seguros Gerais Capítulo V - Comitê de Auditoria: I - Dos Objetivos do Comitê de Auditoria: Artigo 14 - A Companhia se utiliza do
(“Companhia”), localizada na Avenida Rio Branco, nº 80, 16º a 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 2. Presença: Comitê de Auditoria da instituição líder do conglomerado Porto Seguro (“Comitê de Auditoria”), órgão de funcionamento
Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º permanente, que tem como objetivo principal fornecer suporte à Administração das empresas do conglomerado Porto
do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões - Presidente; Sra. Seguro na atuação da Governança Corporativa, voltada à transparência dos negócios aos acionistas e investidores.
Renata Paula Ribeiro Narducci - Secretária. 4. Ordem do dia: A Assembleia Geral foi convocada para deliberar a II - Da subordinação e da Composição: Artigo 15 - O Comitê de Auditoria reporta-se ao Conselho de Administração
respeito das seguintes matérias: i) Modificação da composição da Diretoria para a criação de 01 (um) cargo de Diretor da instituição líder do conglomerado Porto Seguro (“Conselho de Administração”), que definirá a remuneração dos
Precificação, aumentando o número máximo de diretores de 14 (quatorze) para 15 (quinze) membros; ii) Eleição do Sr. membros do Comitê de Auditoria. Artigo 16 - A composição do Comitê de Auditoria será de no mínimo 3 (três) e no
Luiz Vicente Guaranha Lapenta, para ocupar o cargo de Diretor de Precificação Companhia; iii) Alteração do artigo máximo 5 (cinco) membros, eleitos com prazo de mandato a ser definido pelo Conselho de Administração, permitida
7º do Estatuto Social da Companhia para fazer constar a modificação de nomenclatura de cargos da Diretoria da reeleição, desde que a permanência do membro no cargo não ultrapasse 5 (cinco) anos consecutivos. Parágrafo 1º A
Companhia; vi) Ratificação da atual composição da Diretoria; v) Ratificação das funções específicas atribuídas a nomeação de um integrante do Comitê de Auditoria deverá observar os requisitos e vedações do capítulo III. Parágrafo
determinados Diretores perante a Superintendência de Seguros Privados; e vi) Consolidação do Estatuto Social da 2º O integrante do Comitê de Auditoria somente pode ser reintegrado após 3 (três) anos do final do seu mandato
Companhia. 5. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas: anterior. Parágrafo 3º A destituição do integrante do Comitê de Auditoria ficará a cargo do Conselho de Administração
5.1. Aprovou a modificação da composição da Diretoria para a criação de 01 (um) cargo de Diretor Precificação, caso fique comprovada infração a qualquer dos requisitos e vedações previstos no capítulo III, bem como se sua
aumentando o número máximo de diretores de 14 (quatorze) para 15 (quinze) membros; 5.2 Aprovou a eleição do Sr. independência tiver sido afetada por eventual circunstância de conflito. Parágrafo 4º É indelegável a função de
Luiz Vicente Guaranha Lapenta, brasileiro, casado, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.736.794-5 integrante do Comitê de Auditoria. III - Dos Requisitos e Vedações: Artigo 17 - São requisitos mínimos para o
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 801.614.640-68, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº exercício de integrante do Comitê de Auditoria: i. Observar as normas que estabelecem condições para o exercício de
740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, para ocupar o cargo cargos em órgãos estatutários de sociedades supervisionadas; ii. Não ser ou não ter sido, no exercício social corrente
de Diretor de Precificação, com mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício social de 2021. e no anterior: a) Funcionário ou diretor da sociedade supervisionada ou de suas controladas, coligadas ou equiparadas
5.2.1 Consignou que o diretor ora eleito preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015 e que a coligadas; b) Membro responsável pela auditoria independente na sociedade supervisionada; e, c) Membro do
tomará posse no cargo em ato separado. 5.3 Aprovou alterar a redação do Artigo 7º do Estatuto Social para fazer conselho fiscal da sociedade supervisionada ou de suas controladas, coligadas ou equiparadas a coligadas. iii. Não
constar a modificação da nomenclatura do cargo de Diretor Vice-Presidente - Seguros para CEO- Seguros e do cargo ser cônjuge, parente em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, das pessoas
de Diretor de Clientes e Digital para Diretor de Atendimento. 5.3.1 Em decorrência do disposto acima, a redação do referidas nas alíneas “a” a “c” no inciso anterior; e, iv. Não receber qualquer outro tipo de remuneração da sociedade
artigo 7º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 7º - A Diretoria é composta por no supervisionada ou de suas controladas, coligadas ou equiparadas a coligadas, que não seja aquela relativa à sua
mínimo 3 (três) e no máximo 15 (quinze) diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) CEO - Seguros, 1 (um) função de integrante do Comitê de Auditoria. IV - Das Atribuições: Artigo 18 - Constituem atribuições do Comitê de
Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, 1 (um) Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Auditoria: i. Estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser formalizadas por
Institucional, 1 (um) Diretor Vice-Presidente - Vendas e Marketing, 1 (um) Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros escrito, aprovadas pelo Conselho de Administração ou, na sua inexistência, pelo Presidente ou Diretor-Presidente da
e Serviços, 1 (um) Diretor de Sinistro Automóvel, 1 (um) Diretor Técnico, 1 (um) Diretor de Produto - Automóvel, 1 (um) sociedade supervisionada ou pelo Conselho de Administração da instituição líder do conglomerado financeiro ou
Diretor de Produção; 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Jurídico e Riscos, 1 (um) Diretor de Controladoria, 1 (um) grupo segurador e colocadas à disposição dos respectivos acionistas, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária;
Diretor de Precificação e 1 (um) Diretor de Atendimento, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral pelo prazo de 3 ii. Recomendar, à administração da sociedade supervisionada, a entidade a ser contratada para a prestação dos
(três) anos, permitida a reeleição” 5.4. Ratificou a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato que se serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses serviços, quando considerar
estenderá até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício social de 2021, a saber: Diretor Presidente: necessário; iii. Revisar, previamente à divulgação, as demonstrações financeiras referentes aos períodos findos em 30
Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº de junho e 31 de dezembro, inclusive as notas explicativas, os relatórios da administração e o Relatório dos Auditores
05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91; CEO - Seguros: Marcelo Barroso Picanço, Independentes sobre as Demonstrações Financeiras; iv. Avaliar a efetividade das auditorias independente e interna,
brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 008.600.541-0 SSP/RJ, inscrito no inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis, além de regulamentos e
CPF/ME sob o nº 004.881.937-96; Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos: Celso códigos internos; v. Avaliar a aceitação, pela administração da sociedade supervisionada, das recomendações feitas
Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ pelos auditores independentes e pelos auditores internos, ou as justificativas para a sua não aceitação; vi. Avaliar e
ME sob o nº 074.935.318-03; Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional: Lene Araújo de Lima, brasileiro, monitorar os processos, sistemas e controles implementados pela administração para a recepção e tratamento de
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº informações acerca do descumprimento, pela sociedade supervisionada, de dispositivos legais e normativos a ela
118.454.608-80; Diretor Vice-Presidente - Comercial e Marketing: José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, aplicáveis, além de seus regulamentos e códigos internos, assegurando-se que prevêem efetivos mecanismos que
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o protejam o prestador da informação e da confidencialidade desta; vii. Recomendar, à Presidência ou ao Diretornº 047.332.458-07; Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços: Marcos Roberto Loução, brasileiro, Presidente da sociedade supervisionada ou à Diretoria da instituição líder do conglomerado financeiro ou grupo
casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº segurador, correção ou o aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas
857.239.919-49; Diretor Técnico: Fabio Ohara Morita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da atribuições; viii. Reunir-se, no mínimo semestralmente, com a Presidência ou com o Diretor-Presidente da sociedade
Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 128.680.328-42; Diretora de supervisionada ou com a Diretoria da instituição líder do conglomerado financeiro ou grupo segurador e com os
Produção: Eva Vazquez Montenegro Miguel, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de responsáveis, tanto pela auditoria independente, como pela auditoria interna, para verificar o cumprimento de suas
Identidade RG nº 8.077.674-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 066.872.138-30; Diretor Financeiro: Tiago Violin, recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.158.840-5 SSP/SP, inscrito formalizando em atas, os conteúdos de tais encontros; ix. Verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso VIII, o
no CPF/ME sob o nº 283.416.528-97; Diretor de Precificação: Luiz Vicente Guaranha Lapenta, brasileiro, casado, cumprimento de suas recomendações pela diretoria da sociedade supervisionada; x. Reunir-se com o Conselho Fiscal
atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.736.794-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 801.614.640-68, e com o Conselho de Administração da sociedade supervisionada ou da instituição líder do conglomerado financeiro
Diretor de Atendimento: Luiz Felipe Milagres Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula ou grupo segurador, tanto por solicitação dos mesmos como por iniciativa do Comitê, para discutir sobre políticas,
de Identidade RG nº 06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 874.657.877-34; Diretora Jurídica e Riscos: práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas respectivas competências; xi. Elaborar relatórios relativos
Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 aos semestres findos em 30/06 e 31/12 contendo: atividades exercidas; avaliação da efetividade dos controles internos;
SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 174.320.898-76; Diretor de Controladoria: Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, descrição das recomendações feitas e daquelas não acatadas, contendo as justificativas; avaliação da efetividade das
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ auditorias externa e interna; avaliação da qualidade das demonstrações contábeis; xii. Preparar resumo do relatório do
ME sob o nº 200.476.918-16; estes com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634, Torre B, item “xi” para publicação juntamente com as demonstrações contábeis de 30/06 e 31/12; xiii. Preparar Nota Explicativa
10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, e Diretor de Produto - Automóvel: Gilmar Pires Rodrigues, brasileiro, que será anexada às demonstrações contábeis de cada sociedade controlada; xiv. Arquivar os relatórios do item “xi”
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.923.053-2 Detran/RJ, inscrito no pelo período mínimo de 05 (cinco) anos; xv. Comunicar qualquer constatação de erro ou fraude aos auditores
CPF/ME sob o nº 789.745.507-68, com endereço Avenida Rio Branco, nº 80, 16º a 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/ independentes e à auditoria interna, imediatamente; xvi. Estabelecer, ad referendum do Conselho de Administração,
RJ, permanecendo vago o cargo de Diretor de Sinistro Automóvel. 5.5. Ratificou as funções de caráter executivo ou processos para a seleção, contratação, supervisão e avaliação do Auditor Independente, inclusive verificando a
operacional e de fiscalização ou controle, atribuídas a determinados diretores estatutários perante a Superintendência comprovação de sua certificação, bem como para a recepção e o tratamento das informações referentes aos relatórios
de Seguros Privados, em atendimento à regulamentação aplicável, para indicar: I - Funções de caráter executivo ou e demonstrações contábeis, bem como dos relatórios do Auditor Independente e da Auditoria Interna do Conglomerado
operacional: a. Diretor responsável pelas relações com a SUSEP - Gilmar Pires Rodrigues. b. Diretor responsável Porto Seguro; xvii. Aprovar o plano de trabalho semestral da auditoria interna do Conglomerado Porto Seguro;
técnico (Circular SUSEP 234 e Resolução CNSP 321) - Fabio Ohara Morita. c. Diretor responsável administrativo- xviii. Fixar diretrizes de orientação dos programas de trabalhos da auditoria interna, dos relatórios emitidos e da
financeiro - Celso Damadi d. Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e adequação de sua equipe; xix. Conhecer o plano anual do Auditor Independente sobre exame das demonstrações
procedimentos de contabilidade - Rafael Veneziani Kozma. e. Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações financeiras, bem como sua interação com os trabalhos da auditoria interna; xx. Examinar propostas de alterações de
da Resolução CNSP 143 - Gilmar Pires Rodrigues. II - Funções de caráter de fiscalização ou controle: a. Diretor princípios contábeis, avaliando seus impactos nas demonstrações financeiras do Conglomerado Porto Seguro e
responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234 e 445) - Adriana Pereira submetendo-as à aprovação do Conselho de Administração. Capítulo VI - Assembleia Geral: Artigo 19 - A Assembleia
Carvalho Simões. b. Diretor responsável pelos controles internos - Adriana Pereira Carvalho Simões. 5.6. Aprovou
Geral reunir-se-á anualmente até o dia 31 (trinta e um) de março, sob a presidência do acionista que for indicado por
consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações precedentes, que passará a vigorar com a
redação constante do Anexo I desta ata. 6. Documentos arquivados na Companhia: procurações, termos de posse ela. Parágrafo Único: O presidente da Assembleia convidará um dos presentes para secretariar a Mesa. Artigo 20 e declaração de desimpedimento. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e As Assembleias Extraordinárias reunir-se-ão todas as vezes que forem legal e regularmente convocadas, constituindolavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 21 se a Mesa pela forma prescrita no artigo anterior. Artigo 21 - Os anúncios de primeira convocação das Assembleias
de outubro de 2021. (ass.) Presidente: Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; Secretária: Sra. Renata Paula Ribeiro Gerais serão publicados pelo menos 3 (três) vezes no Diário Oficial e em um jornal de grande circulação na Sede da
Narducci; Acionistas: Porto Seguro S.A., por seu diretor, Sr. Lene Araújo de Lima e por sua bastante procuradora, Companhia, com antecedência mínima de 8 (oito) dias contados do primeiro edital. Parágrafo Único: as demais
Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por sua diretora Sra. Adriana convocações das Assembleias Gerais processar-se-ão pela forma prescrita neste artigo, com antecedência mínima de
Pereira Carvalho Simões. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Renata Paula Ribeiro Narducci - 5 (cinco) dias. Independentemente de prévia convocação, será considerada regular a assembleia geral a que
Secretária. Anexo 1 - Consolidação do Estatuto Social da Azul Companhia de Seguros Gerais: Capítulo I - comparecerem todos os acionistas. Artigo 22 - Uma vez convocada a Assembleia Geral, ficam suspensas as
Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A Azul Companhia de Seguros Gerais, constituída sob a forma transferências de ações até que seja realizada a Assembleia ou fique sem efeito a convocação. Artigo 23 - As
de sociedade por ações, reger-se-á pelo presente Estatuto e pela legislação vigente. Artigo 2º - A Companhia tem sua deliberações das Assembleias serão tomadas por maioria absoluta de votos, observadas as disposições legais quanto
sede na Avenida Rio Branco, nº 80 - 16º ao 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, podendo criar sucursais, filiais, à exigência de quórum especial. Parágrafo Único: A cada ação corresponde um voto. Artigo 24 - Verificando-se o
agências ou representações em qualquer localidade do País. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a exploração de caso de existência de ações objeto de comunhão, o exercício de direitos a elas referentes caberá a quem os
operações de Seguros de Danos e de Pessoas, em qualquer das suas modalidades ou formas, conforme definido na Condôminos designarem para figurar como representante junto à Companhia, ficando suspenso o exercício destes
Legislação vigente. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social: direitos quando não for feita a designação. Artigo 25 - Os Acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias
Artigo 5º - O Capital Social é R$ 523.578.164,21 (quinhentos e vinte e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, Gerais por procuradores nos termos do parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Artigo 26 - Para que possam
cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), dividido em 1.454 (mil, quatrocentas e cinquenta e quatro) comparecer às Assembleias Gerais, os representantes legais e os procuradores constituídos farão a entrega dos
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - As ações poderão pertencer a pessoas físicas e jurídicas. respectivos documentos comprobatórios na Sede da Companhia com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
Parágrafo Único: No caso de aumento de Capital, os Acionistas terão preferência para subscrição na proporção das antecedência. Capítulo VII - Exercício Social, Lucros e Distribuição de Resultados: Artigo 27 - O exercício social
ações que possuírem. Capítulo III - Diretoria: Artigo 7º - A Diretoria é composta por no mínimo 3 (três) e no máximo terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as
15 (quinze) diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) CEO - Seguros, 1 (um) Diretor Vice-Presidente - demonstrações financeiras anuais. Parágrafo único: A diretoria poderá determinar o levantamento de balanços
Financeiro, Controladoria e Investimentos, 1 (um) Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional, 1 (um) Diretor semestrais, ou relativo a períodos inferiores, para quaisquer fins, inclusive para pagamento de juros sobre o capital
Vice-Presidente - Comercial e Marketing, 1 (um) Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços, 1 (um) próprio e/ou distribuição de dividendos à conta de lucro do período apurado em tais balanços, observado o disposto
Diretor de Sinistro Automóvel, 1 (um) Diretor Técnico, 1 (um) Diretor de Produto - Automóvel, 1 (um) Diretor de neste estatuto social e na legislação aplicável. Artigo 28 - Do resultado do exercício social serão deduzidos, antes de
Produção, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Jurídico e Riscos, 1 (um) Diretor de Controladoria, 1 (um) Diretor qualquer participação, automaticamente e independentemente de deliberação assemblear, os prejuízos acumulados,
de Precificação, e 1 (um) Diretor de Atendimento, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral pelo prazo de 3 (três) se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Do saldo de lucros
anos, permitida a reeleição. Artigo 8º - A investidura dos membros da Diretoria nos respectivos cargos far-se-á remanescentes, será calculada a participação a ser atribuída aos administradores, nos termos do art. 152 da Lei
mediante termo lavrado no livro de Atas de Reunião da Diretoria. Findo o mandato, os Diretores permanecerão no nº 6.404/1976. O lucro líquido do exercício será o resultado do que remanescer após as deduções referidas nesse
exercício de seus cargos, até a investidura dos novos membros eleitos. Artigo 9º - A Assembleia Geral que eleger os artigo. Artigo 29 - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra
administradores fixará a respectiva remuneração global mensal, a ser distribuída conforme deliberação da Diretoria. destinação, na constituição da reserva legal (art. 193 da lei nº 6.404/76), até que atinja o valor correspondente a 20%
Além dos honorários, a Diretoria fará jus a uma participação anual nos lucros da sociedade, até 0,1 (um décimo) dos (vinte por cento) do capital social. A destinação à reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo
lucros e observado o disposto no artigo 152 da Lei nº 6.404/76. Artigo 10 - Compete à Diretoria: a) praticar todos os desta reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social. Artigo
atos de administração da Companhia; b) resolver sobre a aplicação dos fundos sociais, transigir, renunciar a direitos, 30 - O lucro líquido do exercício será, ainda, quando for o caso, diminuído das importâncias destinada à constituição
contrair obrigações, adquirir, vender, emprestar ou alienar bens, observadas as restrições legais; c) praticar todos os da reserva de capital, à reserva para contingências (art. 195 da Lei nº 6.404/76) e à reserva de incentivos fiscais (art.
atos e operações que se relacionarem com o objeto social; d) deliberar sobre a criação e extinção de empregos ou 195-A da Lei nº 6.404/76), de um lado, e, de outro lado, quando for o caso, acrescido da reversão da reserva para
funções remuneradas; e) representar a companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, contingências e da reserva de lucros a realizar (art. 202, III, da Lei nº 6.404/76) formadas em exercícios anteriores. O
quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de lucro líquido ajustado do exercício será o resultado do que remanescer após as deduções e adições referidas nos
economia mista e entidades paraestatais; f) resolver sobre a criação, manutenção ou extinção de sucursais, filiais, artigos 29 e 30 e terá a seguinte destinação: a) 25% (vinte e cinco por cento) serão destinados ao pagamento do
agências ou representações, onde convier aos interesses sociais da Companhia. Parágrafo 1º Observado o disposto dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; e b) o saldo remanescente será destinado à Reserva para Investimentos
no parágrafo 5º deste artigo, as escrituras de qualquer natureza, os cheques, as ordens de pagamento, os contratos e Compensações de Perdas prevista no artigo 31 deste estatuto ou, alternativamente, poderá ter a destinação que a
e, em geral, quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigações para a Companhia, serão assembleia geral determinar, observadas as disposições legais aplicáveis. Parágrafo Único: O dividendo mínimo
obrigatoriamente assinados: a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; b) por 1 (um) Diretor em conjunto com um obrigatório previsto neste artigo poderá deixar de ser pago no exercício social em que a Diretoria informar que seu
Procurador; c) por 2 (dois) Procuradores em conjunto, desde que investidos de especiais e expressos poderes. pagamento é incompatível com a situação financeira da Companhia. Os lucros que assim deixarem de ser distribuídos
Parágrafo 2º A representação da Companhia perante a Repartição Fiscalizadora de suas operações caberá a qualquer serão registrados como reserva especial e, se não forem absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes,
dos Diretores ou Procuradores devidamente credenciados e autorizados, investidos de especiais e expressos poderes. deverão ser pagos como dividendos aos acionistas assim que permitir a situação financeira da Companhia. Artigo 31
Parágrafo 3º A Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) Procurador, investido de - A Companhia terá uma reserva estatutária denominada “Reserva para Investimentos e Compensações de Perdas”,
específicos poderes, nos seguintes casos: a) Atos de rotina realizados fora da sede social; b) Atos de representação que terá como finalidade compensar eventuais perdas e prejuízos e assegurar os recursos suficientes para a expansão
em juízo (exceto aqueles que importem renúncia a direitos); c) Atos de representação em assembleias, contratos das atividades e investimentos da Companhia. Parágrafo 1º Será destinado à Reserva para Investimentos e
sociais, alterações de contratos sociais, distratos e reuniões de sócios de sociedades das quais participe como Compensações de Perdas o saldo do lucro líquido ajustado apurado em cada exercício, após efetivada a destinação
acionista, sócia ou quotista; d) Atos praticados perante quaisquer órgãos e entidades administrativos públicos ou prevista no artigo 30 deste estatuto social. Parágrafo 2º O saldo da Reserva para Investimentos e Compensações de
privados; e e) Atos de simples administração social, entendidos estes como os que não gerem obrigações para a Perdas não poderá exceder o capital social, nem isoladamente, nem em conjunto com as demais reservas de lucros,
Companhia e nem exonerem terceiros de obrigações para com ela. Parágrafo 4º As procurações em nome da com exceção das reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, conforme disposto no art.
Companhia serão outorgadas por 2 (dois) diretores em conjunto e devem especificar expressamente os poderes 199 da Lei nº 6.404/1976. Ultrapassado esse limite, a assembleia geral deverá destinar o excesso para distribuição de
conferidos, os atos a serem praticados e o prazo de validade, sempre limitado a 2 (dois) anos, excetuadas as destinadas dividendos aos acionistas ou aumento do capital social. Ainda que não atingido o limite estabelecido neste parágrafo,
para representação em processos administrativos ou procurações com a cláusula ad judicia que serão outorgadas, a assembleia geral poderá, a qualquer tempo, deliberar a distribuição dos valores contabilizados na Reserva para
individualmente, por qualquer um dos diretores e poderão ter prazo indeterminado. Parágrafo 5º Nos atos relativos à Investimentos e Compensações de Perdas aos acionistas, como dividendos, bem como sua capitalização. Caso a
aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, bem como nos atos que envolvam interesses societários, a administração da Companhia considere o montante dessa reserva suficiente para o atendimento de suas finalidades,
Companhia deverá ser representada por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) obrigatoriamente o Diretor Presidente ou o poderá propor à assembleia geral que, em determinado exercício, o valor que seria destinado a tal reserva seja
Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional ou o Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e integralmente ou parcialmente distribuído aos acionistas como dividendos, ou capitalizado em aumento de capital
Investimentos ou o Diretor Vice-Presidente - Seguros. Parágrafo 6º As deliberações da Diretoria somente serão válidas social. Artigo 32 - Sem prejuízo do dividendo mínimo obrigatório, a Companhia, por determinação da diretoria, poderá:
quando presentes, no mínimo, a metade e mais um de seus membros em exercício e constarão de atas lavradas em a) a qualquer tempo, distribuir dividendos à conta de reservas de lucros existente no último balanço anual aprovado
livro próprio, cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade. Artigo 11 - No caso de vaga de Diretor, os demais em assembleia geral de acionistas; b) semestralmente, distribuir dividendos à conta de lucros acumulados no exercício
Diretores indicarão, dentre eles, um substituto que acumulará as funções do substituído até a primeira Assembleia em curso, conforme apurado em balanço semestral; c) a qualquer tempo, distribuir dividendos à conta de lucro
Geral, à qual caberá deliberar a respeito da eleição de novo Diretor. Parágrafo Único: Nas ausências ou impedimento acumulados no exercício em curso, conforme apurado em balanço levantado em periodicidade inferior a semestral,
temporário de qualquer dos Diretores por mais de 30 (trinta) dias, os demais Diretores poderão escolher, dentre eles, desde que, nesse caso, o montante de dividendos a ser pago no exercício não supere o saldo das reservas de capitais
um substituto para exercer as funções do Diretor ausente ou impedido. Capítulo IV - Conselho Fiscal: Artigo 12 - de que trata o art. 182, parágrafo 1º, da Lei 6.404/1976; e d) a qualquer tempo, creditar ou pagar aos acionistas juros
O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) Membros efetivos e de seus respectivos suplentes, eleitos anualmente sobre o capital próprio, observadas as limitações legais aplicáveis. Parágrafo Único: Os dividendos intermediários e
pela Assembleia Geral Ordinária entre Acionistas ou não, residentes no País, com observância das prescrições legais, os juros sobre capital próprio pagos pela Companhia podem ser imputados como antecipação do dividendo mínimo
sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único: O Conselho Fiscal não será permanente. Será instalado pela obrigatório. Artigo 33 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da
Assembleia Geral a pedido de Acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações com direito a voto, data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Junta Comercial do
terminando seu período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária, após sua instalação. Artigo 13 - Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento sob o nº 00004873128 em 04/05/2022. Protocolo 00-2022/335640-9
Os membros do Conselho Fiscal perceberão a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral que os eleger. em 03/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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Vert Capital lança primeiro
CR do país com registro na B3

A

Vert Capital, especializada
em
operações estruturadas, com foco em securitização, estruturou o
primeiro Certificado de Recebíveis (CR) do país que será registrado na B3, a bolsa
do Brasil. A operação de R$
25 milhões, divulgada nesta
segunda-feira, ocorreu pouco mais de um mês após a
publicação da medida provisória (MP) 1.103/2022,
novo marco regulatório da
securitização.
O lastro da emissão é de
Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e o valor levantado pelo cedente será usado
para fomentar projetos de
educação e só foi possível
graças à rápida adequação
dos procedimentos da B3
para a admissão do Certificado de Recebíveis em seus
sistemas.
Para Victoria de Sá, uma
das sócias-fundadoras da
Vert, essa emissão é um
marco, em que qualquer
segmento poderá se beneficiar desse tipo de financiamento. “Com essa nova MP,
poderemos fomentar diversos mercados e não apenas
os setores de agronegócio e
imobiliário que já possuíam

o CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) e
o CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliário). Isso democratiza o acesso ao mercado de capitais sem abrir
mão de governança. Conseguimos fazer operações que
partem de menos de R1mil
até mais de R$ 1bi usando o
mesmo instrumento, o que
mostra o potencial desse
mercado”, afirmou.
“A criação desse instrumento representa mais um
avanço importante para o
nosso mercado de capitais.
De um lado ele contribui
para a modernização do
ambiente de negócios e,
do outro, fortalece as operações de crédito e possibilita a redução de custo
de captação aos emissores”, afirma Fabio Zenaro,
diretor de Produto, Balcão
e Novos Negócios da B3.
Para ele, “viabilizar essa primeira emissão, com
tanta celeridade, reforça
nosso compromisso em
otimizar e agilizar entregas
ao mercado”.
MP
Publicada em março
de 2022 pelo Ministé-

QUEIROZ PETRO S.A.
CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária para votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social do ano de 2021 e
deliberar sobre a Destinação do Resultado apurado no Exercício do ano de
2021. A Queiroz Petro S.A., CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63, sediada na Av.
Presidente Antônio Carlos, nº 51 - 7º andar-parte, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, através de sua Diretoria, devidamente representada
por seu Diretor-Presidente, Sr. Maurício Fialho Cantarelli, CONVOCA através do
presente edital, todos os acionistas da Queiroz Petro S.A. para Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, que será realizada na sede da Queiroz Petro S.A., às
10 horas, do dia 30 de maio de 2022, observando o disposto no artigo 124, § 1º,
I, bem como o artigo 289, ambos da Lei 6.404/76, com a seguinte ordem do dia:
1. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
do ano de 2021; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021; e 3. Eleger a nova Diretoria. Rio de
Janeiro, 06 de maio de 2022. Maurício Fialho Cantarelli - Diretor-Presidente.

LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.350.589/0001-53 - NIRE 33.300.31779-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Prezados Senhores,Tendo em vista convocação de assembleia da
Companhia em desacordo com o estatuto social, legislação vigente e a
solicitação dos acionistas subscritos, nos termos dos artigos 123, parágrafo
único, alínea “c”, e 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“Lei
das S.A.”), os acionistas abaixo assinados, representando mais de 60% do
capital social da Leblon H3 Participações S.A. (“Companhia”), convocam os
acionistas da Companhia a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia, a qual será realizada no dia 17 de maio de 2022, às 11:30
horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Vieira Souto nº
438, 101 (parte), Ipanema, CEP 22.420-006, cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) A eleição
da Diretoria; e (ii) A proposta para a alienação do imóvel de propriedade da
Companhia localizado na Freguesia de Jacarepaguá, encaminhada pela
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A., conforme minuta já enviada por e-mail a
todos os Acionistas, e que se encontra à disposição dos Acionistas na sede da
Companhia. Atenciosamente, Rio de Janeiro, 9 de maio de 2022. Luiz Claudio
Cruz Vasconcellos; Synia Machado Cruz; Viviane Cruz Vasconcellos;
Vera Lúcia Condé; João Luiz Guimarães Condé; Mariana Condé.
REPSOL EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA.
CNPJ 03.514.776/0001-18 - NIRE 33.2.0663181-0
Ata de Reunião de Sócios realizada em 29/04/2022: Data, Hora e Local:
29/04/2022, às 11:00h, na sede social da Repsol Exploração Brasil Ltda.
(“Sociedade”), localizada na Praia de Botafogo, nº 300 - sala 701, Botafogo,
Cidade e Estado do RJ, CEP: 22.250-905. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do § 2º do art. 1.072 do Código Civil, face a
presença dos sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. Composição da Mesa: Presidente: Mariano Carlos Ferrari. Secretário:
Alberto Costa Souza Fontenelle. Ordem do Dia: (i) Exame das contas dos
administradores, do balanço patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade relativos ao exercício social findo em 31/12/2021, que foram postos à
disposição dos sócios nos 30 (trinta) dias anteriores a esta reunião, conforme
disposto no § 1º do art. 1.078 do Código Civil; (ii) Destinação do lucro obtido
no referido exercício social; e (iii) Confirmação da composição da Diretoria da
Sociedade em exercício. Deliberações por Unanimidade: Foi aprovado por
ambos os sócios, sem reservas: (i) As contas dos administradores, o balanço
patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade relativos ao exercício
social findo em 31/12/2021, auditado pela PriceWaterhouseCoopers Auditores,
cuja cópia disponibilizada aos sócios encontra-se anexada à presente ata na
forma do Anexo I. Adicionalmente, também seguem anexadas a esta ata cópia
das publicações das referidas demonstrações financeiras realizadas no Diário
Oficial do Estado do RJ e no Jornal Monitor Mercantil de 27/04/2022 juntamente com as respectivas retificações publicadas nesta data nos referidos
periódicos na forma do Anexo II; (ii) A não distribuição entre os sócios do lucro
final obtido no referido exercício social o qual será destinado à conta de lucros
acumulados; e (iii) A confirmação do Sr. MARIANO CARLOS FERRARI,
italiano, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE nº G481401-W, inscrito no CPF sob o n° 065.106.367-19, da Sra.
GILBERTA MARIA LUCCHESI, brasileira, divorciada, advogada, portadora da
carteira de identidade nº 98.758 expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o
nº 031.322.767-58, e do Sr. ALEXANDRE MATTOS DA CRUZ FILGUEIRAS,
brasileiro, casado, geólogo, portador da carteira de identidade nº 2001103095
expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 013.832.267-84, todos com
domicílio comercial na Cidade e Estado do RJ, à Praia de Botafogo, n° 300,
7º andar, Botafogo, que permanecem empossados nos cargos de Diretores
nesta data por prazo indeterminado até a sua substituição. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário
à lavratura desta ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os
presentes. RJ, 29/04/2022. Mariano Carlos Ferrari - Presidente da Mesa;
Alberto Costa Souza Fontenelle - Secretário. REPSOL, S.A. Alberto Costa
Souza Fontenelle - Procurador; REPSOL EXPLORACIÓN, S.A. Alberto Costa
Souza Fontenelle - Procurador. Jucerja nº 4870102 em 03/05/2022.

rio da Economia, a MP
1.103/2022 forma um arcabouço legal para as securitizadoras e, por isso,
foi muito celebrada pelos
agentes financeiros. Pensada a partir da Iniciativa
de Mercado de Capitais
(IMK), que é uma ação
estratégica do Governo
Federal, contou com a colaboração de diversas entidades da iniciativa privada.
A B3 acredita que ao
criar o Certificado de Recebíveis, a nova MP pode ajudar a impulsionar o crédito
e viabiliza novas estruturas
de financiamento para diferentes setores da economia,
como o setor de Educação,
beneficiado por esta primeira emissão da Vert.
“A emissão de CRs no
novo arcabouço regulatório é transformacional para oferta de crédito, nasce
uma nova classe de ativos
que é mais segura e líquida para investidores e uma
nova forma de captação
com grande potencial para fintechs e outros participantes do mercado”,
explica Sandro Reiss, presidente da Associação Brasileira de Crédito Digital
(ABCD).

Novos recortes sobre comportamento
financeiro dos brasileiros

U

m terço da população brasileira
(31%), ou aproximadamente 52 milhões de
pessoas, conseguiu investir
em algum produto financeiro em 2021 mesmo diante
de um cenário de turbulência, aponta a 5ª edição
do Raio X do Investidor
Brasileiro, pesquisa anual
Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais
(Anbima).
O levantamento incluiu,
pela primeira vez, as classes
D/E e também trouxe novos recortes, com um olhar
sobre o comportamento financeiro levando em conta
as nuances por raça, orientação sexual e geração.
De acordo com o estudo, há mais investidores nas
classes A/B (52%), seguida da C (29%) e da D/E
(16%). “É esperado que um
número menor de famílias
das classes D/E consigam
poupar e investir. Uma
parcela significativa dessas
famílias vive inclusive em
situação de vulnerabilidade
social. Mas é importante
olharmos com mais atenção para essas famílias que
conseguem, para entender
as suas estratégias, avaliar
se há produtos e serviços
adequados às necessidades
delas e entender que tipo

NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n.º 38.248.384/0001-30 - NIRE 33.300.337.300
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: No dia 12/04/2022, às 10h, na sede social da
NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPAÇÕES S.A., Rio de Janeiro/
RJ, na Rua Jaguaruna, nº 105, parte, Campo Grande, CEP: 23.080-160
(“Companhia”). CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação
de Editais de Convocação, conforme disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Emerson Leandro Gasparetto - Presidente; e
Fabio Ferreira Cunha - Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a
rerratificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em
03/12/2021, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (“JUCERJA”) nº 00004753273, em 02/02/2022, que deliberou sobre
a incorporação da sociedade CGMB Serviços Médicos e Hospitalares do
Rio de Janeiro Ltda, com sede na cidade do Rio de Janeiro, no estado do
Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Santa Cruz, nº 172, Engenho Novo,
CEP 20950-340, CNPJ/ME 04.714.849/0001-88, que em ato próprio,
aprovou a incorporação por sua única acionista, através da 14ª Alteração de
Contrato social, registrada perante a JUCERJA sob o nº 00004749086, em
sessão do dia 31/01/2022. DELIBERAÇÕES: As acionistas, após a
apreciação da matéria constante na Ordem do Dia, deliberaram sem
quaisquer ressalvas, aprovar a rerratificação da data da Ata de Assembleia
Geral Extraordinária, na qual constou um erro material no item 1 - Data,
Hora e Local da referida ata, sendo que o correto seria constar a seguinte
redação: “1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 03/01/2022, às 10h, na sede
social da NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPAÇÕES S.A., Rio de
Janeiro/RJ, na Rua Jaguaruna, nº 105, parte, Campo Grande, CEP 23080160 (“Companhia”).” ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo
lavrada a ata, na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º, do Artigo
130, da Lei nº 6.404/76, que lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Emerson Leandro
Gasparetto; e Secretário: Fabio Ferreira Cunha. Acionista: Ímpar Serviços
Hospitalares S.A., representada por seus Diretores, Sr. Emerson Leandro
Gasparetto e Sr. Artur de Barros Avancine; e MJF Holding Do Brasil
Participações Ltda., representada por seus Administradores, Sr. Fernando
Pereira Ciraudo e Sra. Maria José Ciraudo Aristocolo. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Fabio Ferreira
Cunha - Secretário. JUCERJA - Certifico o arquivamento em 04/05/2022
sob o nº 00004872521, protocolo 00-2022/340527-2 - 02/05/2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO (Sinpro-Rio), com CNPJ sob o nº n°33.654.237/000145, situado na Rua Pedro Lessa, n° 35, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro,
por seu presidente abaixo assinado, CONVOCA os professores/as da
ALIANÇA FRANCESA a participarem da Assembleia, a ser realizada no
dia 14 de maio de 2022, às 13h30, em primeira convocação, e às 14h em
segunda e última convocação, com qualquer número, por meio virtual,
mediante acesso ao aplicativo “Zoom”, sendo certo que o convite será
encaminhado pelo Sinpro-Rio aos professores, para discutirem e deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:
- Debater e deliberar sobre a conveniência de deflagração de paralisação e/ou movimento grevista e discutir outras providências, em razão da
Campanha Salarial 2022.
IMPORTANTE: para terem acesso virtual à assembleia, os professores/
as do segmento deverão informar que pretendem participar, até 17 horas
do dia 13 de maio de 2022, pelo site www.sinpro-rio.org.br, no campo de
inscrição para a referida assembleia, informando todos os dados solicitados. Após a confirmação dos dados, os/as professores/as receberão, por
e-mail, um link pessoal e intransferível para participação na assembleia.
Esta convocação é feita nos termos da Lei 7783, de 28 de junho de 1989,
e do Estatuto do Sindicato.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.
Elson S. Paiva - Presidente

de iniciativas de educação
financeira podem ajudá-las
a poupar e investir melhor”,
afirma Marcelo Billi, superintendente de Comunicação, Certificação e Educação de Investidores da
Anbima.
No momento de fazer
uma aplicação, ir pessoalmente ao banco é o meio
mais utilizado, sendo a escolha de 51% dos investidores,
principalmente devido às
classes D/E e às pessoas das
gerações X, Boomers e com
76 anos ou mais. Em seguida,
aparecem os aplicativos dos
bancos (42%), com uma proporção bem acima da média
para Millenials (54%) e Geração Z (65%).
Caderneta
A caderneta de poupança é o tipo de investimento
mais utilizado, sendo citada
por 23% da população, mas
há espaço também para opções mais arriscadas, como
as ações (2%), e novidades,
como as moedas digitais/
criptomoedas/criptoativos
(2%), sendo essas mais populares entre a Geração Z
(5%) e os Millenials (4%).
“Ter uma carteira um
pouco mais arriscada faz
sentido quando se é jovem:
você tem o tempo a seu
favor. O que precisamos

sempre lembrar é que isso
faz sentido dentro de uma
carteira diversificada, sem
estar exposto só a um risco
específico e com um portfólio que esteja adequado
aos seus objetivos”, ressalta
Billi.
Casa própria
A pesquisa mostrou ainda
que ter a casa própria é o desejo de 29% dos brasileiros
que investiram em produtos
financeiros em 2021, mirando a compra do imóvel com
os rendimentos dessas aplicações. O objetivo é mais
presente entre as pessoas da
classe D/E (34%) e aparece
em proporção semelhante na
A/B e na C, ambas com índice de 28%. Já no recorte por
orientação sexual, o levantamento mostrou que, enquanto 40% dos LGBTQIA+
querem realizar o sonho da
casa própria, a parcela dos
heterossexuais com o mesmo desejo é de 28%.
Manter o dinheiro guardado ou aplicado vem logo
em seguida como destino
do retorno das aplicações,
sendo citado por 20% dos
investidores brasileiros. Já
investir em um negócio
próprio aparece com 8% e
uma proporção ainda mais
significativa entre as pessoas da classe D/E (12%).

FORÇA UNIÃO – Cooperativa de Trabalho Ltda.
CNPJ nº. 10.896.342/0001-95
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da FORÇA UNIÃO - Cooperativa de Trabalho e Serviços
Ltda., no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus cooperados
e associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada no dia 25 de maio de 2022, na Avenida Presidente Wilson,
165, grupo 501– Centro – Rio de Janeiro, às 13:30 horas, em 1ª convocação, com a presença mínima de dois terços de seus cooperados
associados, às 14:00 horas, em 2ª convocação com a presença mínima de metade mais um de seus cooperados associados, e às 14:30
horas, em 3ª e última convocação, com a presença mínima de 50(cinquenta) cooperados associados, para deliberarem sobre as seguintes
ordens do dia: 1– Eleição de Conselho Fiscal; 2 –Prestação de contas; 3
– Aprovação do Balanço 4 – Distribuição de sobras ou rateio de prejuízo;
5 - Assuntos de Interesse Geral. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.
Alberto Nascimento Souza
Diretor -Presidente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIGHT - CNPJ
nº 29.665.468/0001-87 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os senhores
cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
LIGHT (“FUNDO”), convocados para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se, conforme facultado pela Deliberação da Comissão
de Valores Mobiliários nº 849, de 31 de março de 2020, por meio de vídeo
e/ou teleconferência, a ser organizada pela Administradora, e/ou através da
manifestação de voto por escrito, a realizar-se, em primeira convocação,
no dia 23 de maio de 2022, às 11h00, a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias constante da Ordem do Dia: (i) aprovação das contas relativas
ao Fundo e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras apresentadas
pela Administradora, referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2019,
31/12/2020 e 31/12/2021; e (ii) Autorizar a Administradora a tomar todas
as providências necessárias para implementar a aprovação dos objetos
acima. Não havendo quórum para a realização da Assembleia Geral em
primeira convocação, esta será realizada em 30 de maio de 2022, também
às 11h00 e por meio de vídeo e/ou teleconferência, valendo este Edital
também como segunda convocação. Para maiores informações sobre a
Assembleia e as matérias da Ordem do dia, entrar em contato diretamente
com a Administradora. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022. OLIVEIRA
TRUST DTVM S.A. - Administradora do Fundo.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/000163 (“Companhia”), convocados para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária que será realizada no dia 18 de maio de 2022, às 15:00
horas, na sede social da Companhia, situada na Rua da Assembleia
nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre as seguintes matérias
que serão objeto da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i)
Aprovação das contas dos Administradores, do Relatório de Administração,
das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Revisão e
Ratificação do Orçamento de Capital que tomou por base o exercício de
2020 até o exercício de 2024. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii)
Aprovação de proposta de aumento do capital social da Companhia no
valor de R$ 41.216.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos e dezesseis
mil reais), mediante a emissão de 2.300.000 (dois milhões e trezentas
mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 17,92 (dezessete reais e noventa e dois centavos) cada
uma, fixado conforme o inciso II do §1º do art. 170, da Lei 6.404/76, a
serem subscritas e integralizadas pelos acionistas, respeitado o direito de
preferência previsto na forma da Lei 6.404/76; (iv) Aprovação da alteração
do art 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento de
capital indicado no item (iii) acima. Rio de Janeiro, 10 de março de 2022.
Jorge Manuel Pereira Dias - Presidente do Conselho de Administração.
INSTRUÇÕES GERAIS: Os documentos pertinentes às matérias a serem
apreciadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se
à disposição dos Acionistas para consulta na sede Social da Companhia,
localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar - salas 3311 e
3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital. O Acionista que desejar ser
representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com
poderes especiais, na sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária.
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Petrobras reajustará preços
de diesel nesta terça-feira
Decisão foi criticada pela Fup

O

preço médio de
venda de diesel da
Petrobras para as
distribuidoras passará de R$
4,51 para R$ 4,91 por litro
a partir desta terça-feira. A
estatal justificou o aumento:
“O balanço global de diesel
está impactado por uma redução da oferta frente à demanda. Os estoques globais
estão reduzidos e abaixo das
mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões supridoras. Esse desequilíbrio resultou na
elevação dos preços de diesel no mundo inteiro, com a
valorização deste combustível muito acima da valorização do petróleo”.
Para o coordenador geral da Federação Única dos
Petroleiros (Fup), Deyvid
Bacelar, Bolsonaro debocha do povo brasileiro ao
esconder que o único responsável pelos aumentos
absurdos nos preços dos
combustíveis é ele mesmo.
“A equivocada política de
Preço de Paridade de Im-

portação (PPI) é obra nefasta do Executivo. Ou seja, o PPI não é fixado por
lei, como quer fazer crer o
presidente da República. O
PPI foi criado por Michel
Temer em outubro de 2016
e mantido por Bolsonaro”,
disse. O sindicalista acrescenta que o foco da Petrobras hoje é gerar e distribuir
valor para acionistas. Mais
de 45% são investidores
estrangeiros, com ações da
Petrobras nas bolsas de São
Paulo e de Nova Iorque.
Segundo ele, de janeiro de 2019 a 9 de maio de
2022 a gasolina, nas refinarias, subiu 155,8%, o diesel
165,6% e o GLP 119,1%,
levando o preço médio do
botijão de gás de 13 quilos
para acima de R$ 120,00.
O novo aumento do diesel
anunciado nesta segundafeira é mais uma medida
com impactos cruéis sobre
a inflação e que contribui
ainda mais para a explosão
dos preços da comida dos
brasileiros.

Bacelar afirma que Bolsonaro mente quando diz
não poder mudar o PPI,
política que reajusta preços
do acordo com a variação
do petróleo no mercado internacional, oscilação cambial e custo de importação,
mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo.
“A Petrobras não é forçada
a utilizar o PPI. Bolsonaro
não muda a política de reajustes porque não quer desagradar acionistas privados,
que têm no PPI a garantia
de altos lucros gerados pela
estatal, cuja diretoria é nomeada pelo próprio presidente da República”, diz o
sindicalista.
“A estratégia da Petrobras, sob a vigência do PPI,
está ancorada na geração de
caixa com objetivo de ampliar a distribuição de dividendo. Com sua política de
pouco caso com o brasileiro”, frisou Bacelar.

BNDES lança solução financeira
híbrida para projetos socioambientais

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está
divulgando apoio a projetos e programas nas áreas
de bioeconomia florestal,
economia circular e desenvolvimento urbano. Conhecido como blended finance
(conceito que determina o
uso estratégico de recursos)
o modelo representa uma
solução financeira híbrida,
com diferentes fontes de
recursos e instrumentos
distintos (financiamentos,
investimentos,
garantias,
doações, ações e outros).
Nesta segunda-feira, foi
lançado o edital para selecionar estruturadores de modelos financeiros focados no
apoio aos projetos socioambientais. O BNDES desembolsará até R$ 90 milhões em
recursos não reembolsáveis
para os escolhidos, que ficarão responsáveis por buscar
captar junto a terceiros, ao
menos, mais R$ 3 para cada
R$ 1 aportado pelo Banco,
o que resultaria em cerca de
R$ 400 milhões de apoio a
projetos com forte impacto
socioambiental e que aten-

dam a parâmetros ASG. Estes aportes de terceiros é que
podem ser feitos através das
diferentes ferramentas financeiras.
“O foco do banco está na
seleção de estruturas financeiras capazes de atrair diferentes tipos de investidores
para viabilizar o crescimento econômico incentivando
projetos e empresas carentes
de acessibilidade a soluções
financeiras mais completas e
impactantes, como pequenas
cooperativas, projetos de desenvolvimento de comunidades carentes ou recicladores
de resíduos sólidos”, informou o banco de fomento.
“Com a abertura do edital, o BNDES passa a operar com o Blended Finance.
Trata-se de uma ferramenta
inovadora, com grande potencial de juntar recursos
comerciais e filantrópicos,
multiplicando o impacto do
BNDES. Reduzir o descarte
de resíduos no meio ambiente, prover infraestrutura para zonas urbanas carentes e
apoiar atividades sustentáveis
na floresta são resultados que
buscamos. Vamos, assim, realizar o desenvolvimento sus-

tentável, trazendo qualidade
de vida para as pessoas que
mais precisam”, explica Bruno Aranha, diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do Banco.
A seleção avaliará propostas de estruturas em blended
finance. Elas devem apresentar formas de captação
e alocação dos recursos em
iniciativas que possam gerar
impacto positivo no meio
ambiente e na vida das pessoas. O impacto potencial
das iniciativas apoiadas pelas
propostas será determinante
para a escolha das estruturas, que também deverão ter
adequados monitoramento e
avaliação.
O processo levará em
conta critérios como a experiência e a capacidade dos
estruturadores concorrentes,
o desenho proposto (levando em conta a alocação de
capital e a dinâmica operacional e de monitoramento)
e a estratégia de captação de
recursos. O banco realizará
workshops para que os interessados tirem dúvidas em
maio e junho. A divulgação
do resultado está prevista para setembro de 2022.

Conversa com investidor: Banco ABC (ABCB4)
Por Jorge Priori

O

Banco
ABC
(ABCB4) fechou
o 1T22 com um
lucro líquido de R$ 183,2
milhões, apresentando um
crescimento de 13,1% em
relação ao trimestre anterior e de 49,6% em relação ao
mesmo período em 2021.
O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido
(ROAE) no período foi de
15,5%, um crescimento de
140 pontos base em relação
ao trimestre anterior e de
420 pontos base em relação
ao mesmo período do ano –
o sétimo trimestre consecutivo de expansão.
Conversamos sobre o
Banco ABC com Sérgio
Ricardo Borejo, vice-presidente executivo de Finanças
e RI. Segundo Sérgio, “o resultado do trimestre, de um
modo geral, mostra uma
evolução contínua de captura de rentabilidade, com
um custo de crédito bastante comportado, começando
a mostrar o resultado de
investimentos e de iniciativas que estão sendo realizados nos últimos 3 anos,
impactando diretamente no
crescimento das receitas e
na complementaridade de
negócios”.
Como o Banco ABC
tem se posicionado no
cada vez mais concorrido
setor bancário brasileiro?
Historicamente, o Banco ABC sempre se desenvolveu, majoritariamente,
no setor corporativo. Nós
temos clientes desde 1989,
quando o banco chegou
ao Brasil. Nós nos posic-

ionamos como um banco
de relacionamento e focamos nos mercados que
chamamos de C&IB, com
faturamento acima de R$ 4
bilhões por ano, e no segmento corporate, que são
clientes com faturamento
entre R$ 300 milhões e R$
4 bilhões.
Há três anos, nós começamos a implementar a estratégia do segmento middle.
Com o apoio da tecnologia
e da ciência de dados, nós
vimos uma oportunidade
de escalar o que já fazíamos
para empresas com faturamento um pouco menor do
que estávamos acostumados a lidar: de R$ 30 milhões
a R$ 300 milhões. Com essa
estratégia, nós passamos e
penetrar nesse segmento
e vimos um mercado sedento por atendimento mais
individualizado e mais pessoal, como fazemos com os
grandes clientes.
Hoje nós temos, apenas
no segmento middle, R$ 3
bilhões em carteira e 1.500
clientes, sendo que nós ainda vemos entre 25 mil e
30 mil empresas brasileiras como potenciais clientes. Este segmento tem
sido um pilar importante,
junto com os já consolidados C&IB e Corporate, e
tem apresentado o maior
crescimento entre três nos
últimos três anos.
Como o banco está
vendo a concorrência das
fintechs?
Nós vemos de uma forma
muito boa. O Banco ABC
sempre foi um banco provedor de crédito. A maior
parte das fintechs está no

setor de varejo, que é um
setor que lidamos menos,
mas existem muitas fintechs
que permitem melhorar o
serviço no setor corporativo. Como ninguém acorda
de manhã dizendo que vai
investir duas horas do seu
dia com o seu banco, as fintechs ajudam a associar o
crédito a uma melhora de
serviço, suavizando a vida
do cliente, fazendo ela menos burocrática e sem fluxo
de documentação física de
um lado para o outro.
Como uma das nossas
funções é fazer a relação do
cliente com o banco mais
eficiente, nós buscamos potenciais parceiros que possam ajudar nesse propósito.*
Como está o ABC Personal?
Nós começamos o Personal há alguns anos como
produto de investimento.
Nós fomos criando vários
pilotos para lidarmos com
um cliente que não estávamos acostumados: a pessoa
física. O banco digital tem
sido uma importante surpresa, principalmente no
que diz respeito a funding.
Hoje, mais de R$ 400 milhões do nosso funding vem
de pessoa física.
Nós estamos desenvolvendo produtos para esse
segmento. No ano passado,
nós lançamos o crédito
consignado privado para os
colaboradores dos nossos
clientes. A ideia é que lá na
frente nós façamos a junção
dessas duas ofertas, pois, no
final, nós estamos falando
de pessoa física tanto do
lado da doação de recursos

Divulgação Banco ABC

quanto do funding.
O foco do Personal está
no produto, pois a parte
de crédito é oferecida aos
colaboradores dos nossos
clientes. A parte de funding
é aberta. É simplesmente
abrir uma conta no aplicativo sem a exigência de valor
mínimo.
Como o banco pretende aproveitar o Open
Finance?
Toda vez que você democratiza a tecnologia e
a informação, você tende
a ter uma oferta de mais
qualidade e de mais assertividade. O Open Finance vai trazer o barateamento de crédito e
acesso a produtos que não
haviam anteriormente. Se
a instituição financeira entender melhor a vida do
cliente, a chance dela ofertar um produto mais condizente com a sua necessidade aumenta muito.
Por exemplo, como o
banco tem 0,5% dos ativos do mercado bancário e
1.500 clientes do segmento
middle, num universo de
superior a 25 mil empresas,
nós vemos que a representatividade do Banco ABC
ainda é pequena. A partir
do momento em que você
tem acesso à informação,
a velocidade e a confiança
com a qual você cresce
nesses mercados aumenta
muito.
É possível fazer com
que o ESG se reverta em
resultado para os acionistas?
Com certeza. De alguma
forma, e com outras no-

Sérgio Ricardo Borejo

menclaturas, o banco sempre teve essa prática. Os
dois principais setores de
crédito do banco são os
setores agrícola e de energia, principalmente o setor
de energia limpa. Há muito
tempo que o banco é parceiro desses dois setores.
Seja do lado de doação
de recursos, melhorando a questão da sustentabilidade, ou do lado do
funding, via organismos
multilaterais,
historicamente nós participamos
de programas de fundos
destinados a atividades específicas, como empresas
que melhoram a situação
do seu entorno. Isso nós
já fazemos bem antes de
existir o termo ESG. Essa

onda só veio alavancar o
que era feito há bastante
tempo no ABC Brasil.
* No final de 2021, o ABC
lançou o Startek, programa
criado para facilitar a conexão
com startups que ofereçam projetos de interesse da instituição.
A primeira edição focou em três
pilares de negócios: now, focado
na melhoria de processos ou de
produtos já existentes; next, focado na criação de novos produtos, especialmente relacionados
ao Open Banking; e new, focado
na exploração e experimentação
de novos modelos de negócios, com
foco especial na tokenização de
ativos. O banco também lançou
em 2021 uma legaltech focada
na compra de ativos de precatórios, a Celeris Precatórios.

8 Financeiro
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Lucro do Itaú cresce 15% e alcança R$ 7,36 bi no 1º trimestre
Carteira de pessoas físicas: R$ 347,4 bi, alta de 32,9% em bases anuais

O

Itaú registrou
lucro de R$
7,361 bilhões
no primeiro trimestre de
2022, o que equivale a um
crescimento de 15% na
comparação com o mesmo período do ano passado e de 2,8% em relação
ao trimestre imediatamente anterior, de acordo com
balanço divulgado nesta
segunda-feira. O lucro trimestral do Itaú supera o
do Bradesco (R$ 6,76 bilhões) e do Santander Brasil (R$ 4,005 bilhões).
O resultado se deve em
grande medida à expansão
de 13,9% da carteira de
crédito em bases anuais,
para R$ 1,032 trilhão. Em
relação ao último trimestre
do ano passado, houve aumento de 0,5%. Segundo
o banco, a carteira de pessoas físicas atingiu um volume de R$ 347,4 bilhões,
alta de 32,9% em bases
anuais e de 4,4% ante o
quarto trimestre do ano
passado. Esse desempenho está relacionado aos
volumes de linhas associadas a crédito garantido,

como imobiliário (44,5%),
e também de outras linhas,
como cartão de crédito
(41,4%), na comparação
com o mesmo período de
2021.
Inadimplência
Já o índice de inadimplência acima de 90 dias foi
de 2,6% ao final do primeiro trimestre do ano, contra
2,3% no comparativo anual
e 2,5% em dezembro. Entre as pessoas físicas, a taxa
de atrasos acima de 90 dias
alcançou 4,1% em março,
contra 3,9% em março de
2021 e 3,8% no final do ano
passado.
O presidente do banco,
Milton Maluhy Filho afirmou que, em um cenário de
alta dos juros e da inflação,
a tendência é que os índices de inadimplência sigam
com altas moderadas durante os próximos trimestres. Percepção semelhante
foi transmitida na semana
passada pelo presidente do
Bradesco, Octavio de Lazari Junior.
O presidente do Itaú

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8
46ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS. Pelo presente instrumento, (i)
BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V.,
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com sede
na Cidade de Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada por seu
procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro,
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 49.021.959,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente
e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Av. República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a
3301, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e (ii)
MOLENSTEEGH INVEST B.V., sociedade devidamente constituída e regida
pelas leis da Holanda, com sede na Cidade de Amstelveen, Handelsweg 53A,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.646.777/0001-11, neste ato representada
por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº
49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.15753, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 330, Bloco
I, Salas 3001 a 3301, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, únicos sócios da SOUZA CRUZ LTDA, sociedade limitada, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República
do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, Centro, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 33.009.911/0001-39, com os seus atos constitutivos arquivados
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.210.175.238
(“Sociedade”), resolvem: PRIMEIRO – Aprovar, nos termos do artigo 1.063
do Código Civil, a renúncia do Sr. CRISTIANO SCHRAMM ROTH, a partir
de 01/01/2022, de seu respectivo cargo na administração da Sociedade. Os
sócios agradecem os serviços prestados pelo mesmo durante o prazo de seu
mandato como administrador da Sociedade. SEGUNDO – Em consequência
da deliberação acima, os sócios aprovaram a alteração do Anexo 2 ao Contrato
Social – Quadro da Diretoria, que passará a ter a seguinte configuração:
NOME
CARGO
Jorge Alejandro Irribarra Pastenes
Diretor – Presidente
Ricardo dos Mares Guia
Diretor
Patricio Mauro Zapata
Diretor
Jesus Carmona Abrego
Diretor
Francisco Javier Toso Canepa
Diretor
TERCEIRO – Excluir o parágrafo terceiro da cláusula décima primeira do
Contrato Social. QUARTO – Em razão de deliberação acima, a cláusula
décima primeira do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação:
“CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - O exercício social terminará em 31
de dezembro de cada ano, quando será levantado o respectivo balanço.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser levantados os balanços intercalares
correspondentes a períodos inferiores ao ano. PARÁGRAFO SEGUNDO - Os
sócios, em face dos resultados de quaisquer desses balanços, reunir-se-ão para
deliberar sobre a destinação dos lucros apurados, inclusive determinando a
parcela a ser distribuída aos sócios-quotistas, que poderá ser proporcional ou
desproporcional à participação no capital social da Sociedade detida por cada
um deles. A distribuição de lucros aos sócios poderá se fundar igualmente
em reservas de lucros ou lucros acumulados constantes do último balanço
anual ou intercalar. PARÁGRAFO TERCEIRO - Os lucros e os juros sobre o
capital próprio, atribuídos aos sócios-quotistas, não sofrerão a incidência de
qualquer tipo de encargo financeiro após a data de início dos respectivos
pagamentos e, se não reclamados após 03 (três) anos a contar da data do
início dos respectivos pagamentos, prescreverão em favor da Sociedade.”
E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, AS PARTES ASSINAM O
PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, NA
PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
2021. pp. BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS)
B.V. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes; pp. MOLENSTEEGH
INVEST B.V. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes. Certifico que
este documento foi arquivado na JUCERJA sob o nº 00004809352, em
17/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

disse que a expectativa interna é de que os índices
de inadimplência retomem
gradualmente os níveis observados no pré-pandemia.
Em março de 2020, a taxa
de atrasos acima de 90 dias
do banco era de 3,1%, e de
5,1% entre as pessoas físicas.
As provisões do Itaú
para créditos de liquidação duvidosa atingiram R$
6,385 bilhões no primeiro
trimestre do ano, alta de
70,3% ano contra ano e de
6,3% na margem. O ROE
(Retorno Recorrente Gerencial sobre o Patrimônio
Líquido Médio anualizado), indicador que mede a
rentabilidade da operação,
alcançou 20,4% em março,
ante 18,5% em igual período de 2021 e 20,2% no
trimestre anterior.
Maluhy Filho afirmou
que a expectativa é manter
o ROE ao redor dos 20%
ao longo dos próximos trimestres. “A transformação
digital e cultural do Itaú
Unibanco segue em ritmo
acelerado, sem que deixemos de entregar resulta-

dos consistentes. Além de
todos os esforços internos
para apoiar a jornada de
evolução do nosso negócio, intensificamos os investimentos em aquisições
e parcerias, que nos permitirão fazer essa transformação na velocidade que
nossos clientes demandam
e o mundo atual exige”,
disse o presidente do Itaú
no relatório de resultados.
Participação na XP
A compra da fatia de
11,36% da XP realizada pelo Itaú Unibanco no final de
abril terá um efeito de dedução de capital do banco
da ordem de 0,8%, segundo
estimativa passada pela instituição financeira. Maluhy
Filho lembrou que qualquer
aquisição de participação
superior a 10% de instituições financeiras ou assemelhadas deve ser deduzida da
base de capital do banco
por questões regulatórias.
Pelos cálculos do Itaú, o investimento na XP, acertado
ainda em 2017, terá um impacto de dedução de capital

SOUZA CRUZ LTDA.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8
48ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS. Pelo presente instrumento, (i)
BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V.,
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com
sede na Cidade de Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen,
inscrita no CNPJ/MF nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada por
seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro,
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 49.021.959,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 330, Bloco
I, Salas 3001 a 3301, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, e (i) MOLENSTEEGH INVEST B.V., sociedade devidamente
constituída e regida pelas leis da Holanda, com sede na Cidade de
Amstelveen, Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF nº 26.646.777/000111, neste ato representada por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório
da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de
identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o
nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. República do
Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, Centro, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, únicos sócios da SOUZA CRUZ LTDA,
sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Av. República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301,
Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.009.911/0001-39, com os seus
atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro sob o NIRE 33.210.175.238 (“Sociedade”), resolvem: PRIMEIRO
– Aprovar, nos termos do artigo 1.063 do Código Civil, a renúncia do Sr.
JORGE ALEJANDRO IRRIBARRA PASTENES, a partir de 01/04/2022, de
seu respectivo cargo na administração da Sociedade. Os sócios agradecem
os serviços prestados pelo mesmo durante o prazo de seu mandato como
administrador da Sociedade. SEGUNDO – Como consequência da renúncia
acima mencionada, os sócios indicam, por unanimidade de votos: o Sr.
VICTOR JULIO LORIA SAENZ, costarriquenho, portador do passaporte nº
4 0141 0481, expedido em 30/06/2021 pela República da Costa Rica e
inscrito no CPF/MF nº 056.970.807-94 para ocupar o cargo de Presidente
da Sociedade, sendo que a eficácia da eleição e sua efetiva posse estão
condicionadas à conclusão de seu processo de visto junto às autoridades
imigratórias brasileiras. TERCEIRO – Os sócios aprovam também que o atual
Diretor de Finanças e Tecnologia da Informação (IT), Sr. Ricardo dos Mares
Guia acumule a função de Diretor Presidente até a efetiva posse do Sr. Victor
Julio Loria Saenz, novo Presidente ora eleito. QUARTO – Em consequência da
deliberação acima, os sócios aprovaram a alteração do Anexo 2 ao Contrato
Social – Quadro da Diretoria, que passará a ter a seguinte configuração:
NOME
CARGO
Victor Julio Loria Saenz
Indicado como Diretor – Presidente *
Diretor (acumulando as funções
Ricardo dos Mares Guia
de Presidente) **
Patricio Mauro Zapata
Diretor
Jesus Carmona Abrego
Diretor
Francisco Javier Toso Canepa Diretor
* A eficácia da eleição e a efetiva posse do Sr. Victor Julio Loria Saenz, no cargo
de Presidente da Sociedade estão condicionadas à conclusão de seu processo de
visto junto às autoridades imigratórias brasileiras. ** O Sr. Ricardo dos Mares
Guia exercerá, cumulativamente, as funções de Diretor de Finanças e Tecnologia
da Informação (IT) e de Presidente da Sociedade até a efetiva posse do Sr. Victor
Julio Loria Saenz, no cargo de Presidente. E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E
CONTRATADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03
(TRÊS) VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS
ABAIXO. Rio de Janeiro, 14 de março de 2022. Sócios presentes: p.p. BRITISH
AMERICAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. - Márcio Eduardo Tenório
da Costa Fernandes; pp. MOLENSTEEGH INVEST B.V. Marcio Eduardo
Tenório da Costa Fernandes. Certifico que este documento foi arquivado na
JUCERJA sob o nº 00004847729, em 13/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno
Filho - Secretário Geral.

da ordem de 0,8%, afirmou
o executivo.
No entanto, se vender
uma fatia de 1,37% da participação adquirida, levandoa para um percentual abaixo
de 10%, o banco já deixa
de ter de fazer a dedução
de capital, e ainda recupera
boa parte do valor alocado
na operação, acrescentou
Maluhy Filho.
O executivo disse que o
banco vai “escolher o melhor momento” para fazer
a venda do percentual das
ações da XP para levar a
participação na corretora
para nível inferior a 10%,
mas que as negociações não
necessariamente irão ocorrer ainda neste ano.
Maluhy Filho afirmou
ainda que a venda não representa um lote relevante
de ações da XP e não deve
ter um “grande impacto”
para os preços das ações da
empresa.
Os papéis da XP operam em baixa de 2,1% nesta
manhã na Bolsa americana
Nasdaq, com uma queda
acumulada próxima de 30%
no ano.

Segundo os analistas da
Ativa, o resultado do Itaú
veio “majoritariamente em
linha com nossas estimativas”, com destaques positivos para o crescimento
da receita com serviço e
com seguros e para os ganhos de eficiência operacional no trimestre. “Por
outro lado, houve expansão do custo de crédito e
da inadimplência”, apontam os analistas.
O time da Guide aponta
que a deterioração do cenário macro teve forte impacto em números cruciais para
a saúde financeira do banco,
como índices de cobertura
e inadimplência. “Apesar
disso, o Itaú entregou mais
um resultado sólido, com
algumas perdas já esperadas
pelo mercado”, dizem os
analistas da Guide.
Na mesma linha, Renan
Manda, analista-chefe do
setor financeiro da XP, classificou o resultado do Itaú
como “ligeiramente positivo, em virtude do forte
crescimento da carteira de
crédito e da margem financeira.”

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO MOURISCO
CNPJ nº 29.243.151/0001-52
CONVOCAÇÃO
O Condomínio do Edifício Palácio Mourisco, inscrito no CNPJ sob o nº
29243151/0001-52 convoca a todos os condôminos para Assembleia Geral
Ordinária que se realizará no terraço do prédio dia 20/05/22 com primeira convocação às 19:00h e segunda convocação às 19:30h com o seguintes assuntos:1) Prestação de contas relativas ao período de agosto/2021
a abril/2022; 2)Previsão orçamentária relativa ao exercício 2022 / 2023; 3)
Passagem oficial de documentos e contas para a nova gestão; 4) Deliberação acerca do Pró-labore da Síndica; 5) Deliberação para aprovação da
realização da obra na fachada do prédio e no terraço; 6) Assuntos Gerais

SOUZA CRUZ LTDA.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8
9ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO. Pelo presente instrumento, (i) BRITISH
AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V., sociedade
devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com sede na Cidade
de Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada por seu procurador, Sr.
Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira de identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial
na Av. República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e (i) MOLENSTEEGH INVEST B.V.,
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com
sede na Cidade de Amstelveen, Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 26.646.777/0001-11, neste ato representada por seu procurador, Sr.
Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira de identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial
na Av. República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, únicos sócios da SOUZA CRUZ
LTDA, sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a
3301, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.009.911/0001-39, com os
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro sob o NIRE 33.210.175.238 (“Sociedade”), resolvem: PRIMEIRO –
Aprovar a alteração do Anexo 2 ao Contrato Social- Quadro da Diretoria,
que passará a ter a seguinte configuração:
NOME
CARGO
Jorge Alejandro Irribarra Pastenes
Diretor – Presidente
Ricardo dos Mares Guia
Diretor
Cristiano Schramm Roth
Diretor
Patricio Mauro Zapata
Diretor
Francisco Javier Toso Canepa
Diretor
Jesus Carmona Abrego
Diretor
SEGUNDO - Em conformidade com o parágrafo Segundo da Cláusula
Primeira do Contrato Social, tendo em vista as alterações ocorridas nas
filiais da Sociedade no último semestre, alterar o Anexo 1 do Contrato
Social da Sociedade, que passa a vigorar com a redação constante do
Anexo ao presente Instrumento. TERCEIRO - Os sócios ratificam todas as
cláusulas do Contrato Social que não foram expressamente alteradas por
meio desta Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade,
as quais permanecerão em pleno vigor e efeito. O Contrato Social
consolidado, passa a vigorar com a redação constante do Anexo I e II ao
presente Instrumento. E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS,
AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS, DE
IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO. Rio
de Janeiro, 26 de junho de 2020. Sócios presentes: BRITISH AMERICAN
TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. - pp Marcio Eduardo
Tenorio da Costa Fernandes. MOLENSTEEGH INVEST B.V. - pp Marcio
Eduardo Tenorio da Costa Fernandes. Certifico que este documento foi
arquivado na JUCERJA sob o nº 00003929907, em 07/09/2020. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

