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MOTORISTAS DE APP:
GANHOS DESABAM

‘O TREM ATRASOU
MEIA HORA’

Começa reação para reocupar poder
do século 19. Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho, página 2

Renda média é de pouco
mais de 1,5 salário mínimo.
Por Marcos de Oliveira, página 3

‘Trago aqui um memorando
da Central’. Bons tempos…
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

Importação de
fertilizantes
sobe 81%
em abril
O Brasil importou em abril 3,24
milhões de toneladas de fertilizantes, o que representa um aumento
de 81,5% sobre o volume registrado no mesmo mês de 2021. No
primeiro quadrimestre de 2022,
o total importado atingiu 11,19
milhões de toneladas, com crescimento de 6,4% em relação a igual
período do ano passado.
Os dados são do Mdic/Secex e “ainda espelham o ritmo
acelerado de compras internacionais feitas no início do ano
e, portanto, antes da crise entre a Rússia e a Ucrânia”, opina a Associação Nacional para
a Difusão de Adubos (Anda).
“Na atualidade, contudo, tal ritmo de importação poderá não
se repetir, haja vista que sanções
impostas à Rússia criaram
obstáculos, como as restrições
das transações financeiras ou
das operações logísticas.”
A Associação destaca que o
fluxo comercial de fertilizantes
provenientes da Bielorrússia e da
China para o Brasil reduziu-se.
Os dados totais da Anda para o
período de janeiro a fevereiro
demonstram, por exemplo, uma
redução de 11% nas entregas de
fertilizantes em relação ao mesmo
bimestre do ano anterior.

TCU: meio
bilhão irregular
nas folhas
da União
O Tribunal de Contas da União
(TCU) detectou irregularidades
nas folhas de pagamento de 594
órgãos da União e entidades federais que, após sanadas, poderiam
gerar uma economia de R$ 497
milhões ao ano. O acompanhamento faz parte da Fiscalização
Contínua de Folhas de Pagamento, 7º Ciclo. O trabalho é realizado
desde o exercício de 2015.
Entre as principais irregularidades detectadas, destacaram-se:
aposentado que mantém vínculo
com empresa pública, acumulação irregular de cargos, inobservância do teto constitucional
para pensionistas que possuem
outro vínculo público, pensionista falecido com remuneração,
acumulação ilegal de pensão militar com mais de um benefício
ou vencimento e remuneração
acima do teto.

PIS/Cofins na conta elétrica: 1 ano
depois, devolução pouco andou
Restariam ao menos R$ 47 bi para restituir consumidores

H

á um ano, o Senado
aprovou
substitutivo ao Projeto de Lei
1.143/2021 que devolve aos consumidores de energia elétrica valor cobrado a mais pela incidência
de PIS e Cofins sobre as tarifas
de energia. Em 2017, o Supremo
Tribunal Federal validou o entendimento de que o ICMS cobrado
das distribuidoras, e que é repassado aos consumidores, não deve
compor a base de cálculo do PIS/
Cofins pago por elas.
Na época, o cálculo era que os

valores a serem devolvidos somavam R$ 50 bilhões. Nesta terça,
durante audiência pública promovida pela Comissão de Serviços de
Infraestrutura do Senado, a representante da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), Maria
Caldwell, afirmou que a cobrança
indevida alcançou R$ 60 bilhões.
E até agora pouco foi devolvido.
Cabe à Aneel definir como será
implementada a política de descontos escalonados nas contas de
energia. Segundo Maria Caldwell,
essa decisão sairá ainda neste se-

mestre. A Aneel afirma que, a
partir de reconhecimentos judiciais, diversas distribuidoras vêm
realizando desde 2020 a devolução dos créditos tributários. Com
isso, estima-se que cerca de R$ 13
bilhões já teriam sido revertidos a
consumidores de diversos estados,
a partir de descontos médios de
5% nas contas de energia. Restariam, ao menos, R$ 47 bilhões.
O Tribunal de Contas da União
(TCU) retoma nesta quarta-feira o
julgamento do processo de privatização da Eletrobras. Página 8

Divulgação

Usina no Porto do Açu: Rio de Janeiro é mais vantajoso para instalação

Alerj vai ao STF contra lei que beneficia
termelétricas em outros estados
‘Jabuti’ na privatização da Eletrobras custa R$ 100 bilhões

E

mbora o Rio de Janeiro
produza quase 70% do
gás natural do país, o Governo Federal pretende investir bilhões para viabilizar termelétricas
no Nordeste e no Centro-Oeste.
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj),
André Ceciliano (PT), ajuizou no
Supremo Tribunal Federal (STF)
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a proposta do
Governo Federal.
Para viabilizar as usinas, será
necessário construir uma rede de
milhares de quilômetros de gasodutos que levariam o insumo dos
poços do pré-sal, no Sudeste, para
outras regiões do país. As informações são da assessoria da Alerj.

“Nos bastidores do Congresso
Nacional, já se fala em um pacote
de obras avaliadas em cerca de R$
100 bilhões, apoiado pelo Centrão
para beneficiar grupos empresariais locais”, afirma Ceciliano.
A legislação, que trata da privatização da Eletrobras, desatrela a instalação de termelétricas dos locais de onde se extrai
o insumo, desconsiderando as
potencialidades regionais. Também gera gasto excessivo com
infraestrutura e amplia o risco
ambiental.
“Trata-se de um novo golpe
em curso contra a economia do
Rio. O Governo Federal quer
construir uma enorme rede de
gasodutos no Nordeste, que não

produz um metro cúbico de gás
sequer. O Nordeste concentra
mais 70% da energia eólica produzida no país. Seria absurdo
comparável a impor a contratação de usinas de energia eólica
aqui em território fluminense”,
argumenta o parlamentar.
A Alerj aprovou no ano passado a Lei 9.214, que autoriza o
Governo do Estado a conceder
tratamento tributário diferenciado
às empresas ou consórcios com
projetos de implantação de usinas
termelétricas no estado. A norma
vale para as empresas que participarem dos próximos leilões do
Ministério de Minas e Energia e
da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).

Botijão de gás
poderia custar
R$ 60 e ainda
dar bom lucro
A Petrobras poderia alterar
sua política de preços sem causar
prejuízo a nenhum dos setores
envolvidos e assim beneficiar o
consumidor, afirmam, em síntese, o economista Eduardo Costa
Pinto e o engenheiro Fernando
Siqueira.
Para Siqueira, da Associação
dos Engenheiros na Petrobrás
(Aepet), entre as estratégias para
enfraquecer a companhia, a atual
política de preços (PPI) é de desmoralização. “Para jogá-la contra
a opinião pública e justificar sua
privatização”, afirma. Segundo, a
distribuição dos preços é “imoral”, assim como o lucro nos últimos anos.
De acordo com o engenheiro,
no caso do GLP (gás de cozinha),
por exemplo, a Petrobras ficava
com 32%, os impostos correspondiam a 18% e a parte do revendedor, a 50%.
“Absurdo, imoralidade total. Aí
eles mexeram, reduziram a participação da distribuidora de 50%
para 38%, altíssimo ainda, e na
Petrobras, que era 32%, passou
para 48%, 49%. A Petrobras absorveu a imoralidade. Se fossem
cobrados preços corretos, o botijão poderia estar na faixa de R$
60 e ainda daria muito lucro para
todo mundo”, critica Siqueira.
Na gasolina, em cada litro, a
Petrobras coloca 73% de gasolina,
27% é etanol. “Então, está recebendo R$ 2,81 por 70% de um litro, o que corresponde a um valor
de R$ 3,84, cujo custo é R$ 1,30.
É um ganho também extremamente alto, destaca Siqueira.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,9676
R$ 5,1520
R$ 5,2130
R$ 0,7330
R$ 293,00

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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Reflexões para teoria do Estado Nacional: Imperialismo financeiro
Por Felipe
Quintas e Pedro
Augusto Pinho

V

imos nesta série
das “Reflexões para Teoria do Estado Nacional” (Fim de uma
Era) que Aristóteles (384
a.C.–322 a.C.) já alertava
para a forma censurável de
criar dinheiro a partir do
próprio dinheiro (Econômicos, Livro I). Não faremos
a crítica do período précapitalista; iniciaremos no
século 15 e veremos como
o financismo trabalhou para assumir o poder nas sociedades contemporâneas
ocidentais.
Dois vetores se uniram
no início do empoderamento das finanças: os cambistas e prestamistas judeus,
que atuaram no sul e depois no norte da Europa,
e o rentismo fundiário dos
aristocratas ingleses, seja da
nobreza das famílias tradicionais seja dos novos proprietários: gentry ou gentries.
A riqueza fundiária cobrava, sob diferentes modos, “aluguéis”, ou seja, pela
ocupação dos imóveis, e esta situação lhe concedia posição social e política, de influência no poder do Reino.
Os prestamistas colocavam
as pessoas dependentes das
renovações dos empréstimos, pois, seja para produção ou para o comércio, os
resultados dos devedores na
maioria das vezes não permitiam romper os vínculos.
Deste modo, aristocracia e
financistas formaram o forte sistema de poder anglosionista na Inglaterra.
O nome sionista cresceu
com a publicação, em 1896,
do folheto “O Estado Judeu” do jornalista judeu
austro-húngaro Theodor
Hertzel, que ali firma seus
princípios políticos, em
idioma alemão, distribuído
inicialmente pelo leste europeu. Posteriormente, antes da I Grande Guerra, foi
consolidada (1902) a aliança
britânica-sionista.
A proposta de Hertzel
era apresentada e formulada
de maneira a servir aos interesses das potências impe-

rialistas, na medida em que
oferecia como moeda de
troca um ponto de influência no Oriente Médio e ainda provocava a diminuição
da população judaica, tanto
na Rússia quanto na Europa, de maneira a centrar os
esforços na aplicação de
políticas de colonização do
território palestino.

Começa reação
para reocupar poder
que desfrutaram no
século 19
Dessa forma, existe uma
diferença clara entre o sionismo e o judaísmo, pois o
judaísmo é uma das principais religiões e grupos étnicos do mundo, enquanto o
sionismo configura-se como um projeto político de
cunho imperialista e racialista. Pode-se dizer, guardadas as devidas proporções,
que o sionismo está para
o judaísmo assim como o
nazismo está para a Alemanha.
Porém, na colonização
dos Estados Unidos da
América (EUA, século 17),
este modelo anglo-sionista
não penetrou. O historiador nova-iorquino James
Truslow Adams (1878–
1949), na célebre obra The
Epic of America (1931, traduzida por Monteiro Lobato, em 1940, para Companhia Editora Nacional),
descreve o “sonho americano” como desejo que
distingue estadunidenses
de europeus: “Uma terra em que a vida deve ser
melhor, mais rica e mais
completa para todos, com
oportunidades para cada
um de acordo com sua
capacidade ou realização.
É um sonho difícil para
as classes altas europeias
interpretarem adequadamente” (é) “um sonho de
ordem social que cada homem e cada mulher possam atingir, independentemente das circunstâncias
fortuitas de nascimento ou
posição”.
Este empreendedorismo
estadunidense, suportado
pelo Estado, com intensa
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publicidade regional e nacional, e com a produção
massificada, utilizando peças simples e trocáveis, o
“American System of Manufacturing”, criou para os
EUA um sistema de poder
industrial e de consumo de
massa, diferente dos europeus, especialmente do
financismo britânico. O
Sistema Americano, baseado na produção e no protecionismo, distinguia-se
do Britânico, baseado nas
finanças especulativas e no
livre-comércio.
Mas, como vimos em
artigo anterior (“Imperialismo Estadunidense – Formação”), os “Pais Fundadores” da nação estadunidense
cometeram o erro de engessar “um poder” na Constituição. O preço será pago
mais de um século depois.
A partir da Guerra Civil,
os EUA crescem aceleradamente, na economia e na
expansão territorial. Dos
50 atuais estados organizados e incorporados à União,
apenas 27 o constituíam em
1898. Arizona, Novo México, Oklahoma, Havaí e
Alasca foram incorporados
no século 20. Porto Rico e
as Ilhas Marianas do Norte
têm estatuto de Território
não incorporado aos EUA.
As Ilhas Guam e Virgens
Americanas nem são consideradas organizadas, e,
consequentemente,
não
estão incorporadas. Porém
a Samoa Americana é formalmente um Território
não organizado, embora se
autogoverne sob a Constituição de 1967.
A cada Grande Guerra,
dita Mundial, os EUA crescem com seu sistema industrial, e os anglo-sionistas
veem reduzir seu poder.
Como se espera, começa
a reação para reocupar o
poder que desfrutaram no
século 19. Foi este sistema
que melhor compreendeu
as possibilidades da Teoria
Matemática da Comunicação e soube expandir, nas
comunicações de massas,
questões que tomariam
curso numa “sociedade da
abundância”.
Sendo o petróleo o prin-

cipal insumo energético do
modelo estadunidense, as
campanhas ecológicas (preservação da natureza, combate à poluição, terrorismo ambiental) começam a
inundar as revistas, jornais,
teses acadêmicas e movimentos sociais em todo Planeta. Foi um investimento
que começou a dar retorno
já nas “crises do petróleo”,
desencadeadas a partir de
1968, e que duram até hoje,
século 21.
A tabela da revista Fortune, de 1974, é bastante ilustrativa dessa situação. Trata
das 50 maiores empresas
industriais do mundo pelo
volume de vendas. Apenas
15 têm faturamento superior a US$ 10 bilhões, destas 11 são estadunidenses e
oito são petroleiras (cinco
dos EUA). As empresas de
petróleo somam 18 na tabela, inclusive a brasileira Petrobras.
Porém o mais importante
foi promover um conjunto
de situações, não restritas
mas de forte impacto econômico, na vida das pessoas. O sistema financeiro
passa a investir fortemente, a partir dos anos 1960,
criando situações irreais
que a televisão e o cinema
tratam de dar espontaneidade, despretensão, singeleza,
fazendo parecer que ocorria
com o próprio espectador,
sua família, seus amigos.
Em 1960, 75% dos operários estadunidenses se
deslocavam para o trabalho
em viaturas próprias, e 90%
das famílias dispunham de
televisão. Também os livros de bolso chegavam
a 3 milhões de jovens que
frequentavam os 2 mil estabelecimentos de ensino
superior; era o público que
recebia a maciça doutrinação das finanças.
Ao até então desejado
“American Way of Life” faziam chegar as Guerras (Coreia e Vietnã), a insatisfação
das mulheres em suas casas
suburbanas, o exagerado risco de assalto nas ruas (inserindo a questão racial: negros
e latinos) e ampliação do uso
das drogas.
A propagação e bana-
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lização de uma vida sem
sentido explode com os
movimentos hippies, o
“Flower Power”, os “Sem
destino”
(Easy
Rider,
1969), “pedra de toque
para uma geração” que
“capturou a imaginação
nacional” (documentário
Making-of). Exporta a ideia
e importa as consequências do “maio de 1968”
francês, agitado por forças
estrangeiras para derrubar
o General De Gaulle, líder
da Resistência francesa na
II Guerra Mundial e que,
após ter participado do
combate ao III Reich, não
aceitou subordinar seu
país ao domínio estadunidense configurado no pósguerra através, entre outros mecanismos, do dólar.
John Kennedy (1917–

Sistema passa a investir fortemente na
vida das pessoas
1963), 35º presidente, assume em 20 de janeiro de
1961, certo que os EUA
estão sendo atingidos por
crise profunda da qual a
população não se dá conta.
Porém erra ao colocar, no
primeiro plano da solução,
a economia e, com ela, a
justiça social, centrada na
educação mais igualitária.
Não completará três anos
de governo.
Revivem-se os mitos
da Formação da Nação:
liberdade individual e Estado falsamente ausente.
Enquanto as finanças dos
EUA passam a agir fora
das fronteiras. Em 1950, 95
bancos estadunidenses atuavam no exterior; em 1967,
eram 298.
A chegada de Richard Milhous Nixon (1913–1994) à
Casa Branca, como 37º presidente (20/1/1969), acentua a transformação que reverterá, em pouco mais de
uma década, a situação de
poder e o sonho americano.
Na campanha, Nixon apelou para a “maioria silenciosa”, americanos socialmente conservadores que não
gostavam da contracultura
hippie e das manifestações

contra a Guerra no Vietnã. Parece até inacreditável
que, em menos de 50 anos
de campanha das finanças
anglo-sionistas, os estadunidenses abandonassem o
estado de bem-estar alcançado pelo industrialismo e
fossem seduzidos pelo canto da sereia financeira neoliberal.
Já em 1968, a defesa do
ouro ao preço fixo de US$
35/onça se tornava cada
vez mais insustentável, pela inflação estadunidense.
No primeiro semestre de
1971, ativos na ordem de
US$ 22 bilhões fugiram
dos EUA. Em 15 de agosto de 1971, Nixon emitiu
a Ordem Executiva 11.615
com fundamento na Lei
de Estabilização Econômica de 1970, impondo
unilateralmente controles
de preços e salários por
90 dias, sobretaxa de 10%
nas importações e, mais
importante, tornou o dólar inconversível em ouro,
exceto no mercado aberto,
esta última anunciada como “suspensão temporária”. Foi o fim do Sistema
Bretton Woods, cujo processo de dissolução durou
até 1973.
Seguem-se as crises do
petróleo até 1980, com
o vice de Nixon, Gerald
Ford, e com Jimmy Carter
na Presidência dos EUA.
Coube a Ronald Reagan
(1911–2004), 40º presidente (janeiro de 1981 a janeiro de 1989), pelos EUA, e
Margaret Thatcher (1925–
2013), primeira-ministra (4
de maio de 1979 a 28 de
novembro de 1990), pelo
Reino Unido, promoverem
as desregulações financeiras
que marcam o fim do longo
ciclo desenvolvimentista,
centrado na produção e no
consumo, iniciado após a
Guerra da Secessão (1861–
1865), nos EUA, a I Grande Guerra (1914–1918), no
mundo, e com a Revolução
de 1930 (Era Vargas), no
Brasil.
Felipe Maruf Quintas
é cientista político.
Pedro Augusto Pinho
é administrador aposentado.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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TSE autoriza ‘vaquinha virtual’
para financiar candidaturas
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Ganhos de motoristas
de app desabam

N

o início de 2016, um motorista por aplicativo ganhava em média R$ 2,7 mil, equivalente a 3,06 salários
mínimos (SM); no final de 2021, o ganho caiu para R$ 1,9
mil, apenas 1,56 SM. “Se o salário mínimo mantivesse o
poder de compra, o que não ocorre, poderíamos afirmar
que ser motorista de aplicativo hoje rende metade do que
rendia no início”, analisa Virgilio Marques dos Santos,
CEO da FM2S Educação e Consultoria, em texto sobre a
Gig Economy; em bom português, economia de bicos, ou
melhor, superexploração do trabalho.
Os números da renda são baseados em estimativas do
Ipea. Considerando que a jornada de motoristas de aplicativo e taxistas é, em média, de 41,4 horas trabalhadas por
semana, o valor médio recebido passou de R$ 16,10 por
hora de trabalho no primeiro trimestre de 2016 para R$
11,01 no último de 2021.
No grupo dos entregadores de mercadorias por moto,
tem-se um período grande de ampliação dos ganhos
efetivos médios, mas no início de 2020 há uma reversão,
ficando estável desde então – em torno de R$ 1,5 mil por
mês. A remuneração horária fica na casa de R$ 9,40.

Uma marca a
cada 90 segundos
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
registrou um crescimento de 48% nos pedidos de registro
de marca, entre 2019 e 2021, totalizando 363.392 marcas
depositadas durante a pandemia. Considerado o 10º maior
receptador de marcas do mundo, segundo dados de 2021
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Instituto atingiu o recorde de pedidos depositados:
a cada 90 segundos, uma marca era depositada no Brasil.
“Os pedidos de registro de marca têm um prazo de
tramitação pelo INPI muito positivo se comparado a prazos praticados em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O INPI tem levado em média 10, 12 meses para
examinar um pedido de registro de marca que não tenha
sofrido oposição de terceiros”, afirma Clarissa Jaegger,
sócia do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira
de Mello.
Desde que o Plano de Combate ao Backlog de Patentes
foi implementado pelo Instituto houve uma redução
no tempo de exame técnico e na quantidade de pedidos
aguardando o dito backlog que já ultrapassa os 80%.

Tiro n’água
Shell e Exxon acumulam gastos bilionários na
prospecção no pré-sal, tendo como resultado zero poços
com valor comercial. O interesse em pedaços da Petrobras
não é à toa.

Rápidas
O presidente da Central Nacional Unimed (CNU),
Luiz Paulo Tostes Coimbra, fala nesta quarta na Feira
Hospitalar, em São Paulo, onde apresentará um retrato
da rede própria do Sistema Unimed, que, nos últimos
6 anos, registrou um crescimento de 205% *** Foi homologado o plano de recuperação judicial da Fundição
Balancins, da área de metal-mecânica e mineração, em
Embu-Guaçu (SP). A reestruturação, fechada em R$ 398
milhões, foi conduzida por Daniel Machado Amaral, do
DASA Advogados *** O ProChile, instituição do Ministério das Relações Exteriores responsável pela promoção do
fornecimento de bens e serviços chilenos, anunciou Hugo
Corales como seu novo diretor no Brasil.

A

vaquinha virtual é
uma forma de arrecadar fundos para determinada finalidade.
É basicamente um financiamento coletivo. Inclusive
pode ser usada para custear a campanha eleitoral no
Brasil desde 2017. Sua utilização nas eleições deste
ano está autorizada a partir
do dia 15 de maio, contanto
que certas regras sejam respeitadas.
Por exemplo, apenas pessoas físicas poderão doar, e

valores iguais ou superiores
a R$ 1.064,10 serão admitidos somente mediante
transferência eletrônica ou
cheque, sendo obrigatória
a emissão de recibo. Além
disso, as doações recebidas
não poderão ultrapassar o
limite de 10% dos rendimentos brutos obtidos pelo
doador no ano anterior à
eleição.
Os pré-candidatos às eleições que quiserem utilizar a
vaquinha virtual deverão (I)
se valer apenas das empre-

sas autorizadas pelo TSE,
(II) respeitar as normas
gerais de financiamento de
campanha, (III) bem como
declarar posteriormente todos os valores arrecadados
perante a Justiça Eleitoral.
Se os pré-candidatos que
utilizarem a vaquinha virtual não tiverem a candidatura efetivada por qualquer
motivo, a Justiça Eleitoral
determinará a devolução
imediata do dinheiro arrecadado aos respectivos doadores, descontada a taxa de

manutenção das plataformas digitais responsáveis
pela arrecadação.
Segundo Antonio Carlos
de Freitas Junior, especialista em Direito Eleitoral,
“de fato, a vaquinha virtual
é um instrumento a favor
da democracia, pois aumenta a participação popular e
viabiliza a arrecadação de
mais recursos financeiros
para os partidos menores,
tornando mais equilibrada e
justa a disputa política pelo
governo.”

PIB melhora na Zona do Euro

D

ados divulgados
nesta terça-feira
pelo serviço estatístico da União Europeia
(UE), o Eurostat, o crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB)
acelerou na Zona Euro para os 5,1% e no bloco europeu para os 5,2%, depois
de terem avançado, respetivamente 4,7% e 4,9% no
trimestre anterior.
Na variação em cadeia, o

PIB cresceu 0,3% na zona
euro (em linha com os últimos três meses de 2021) e
0,4% na UE (uma ligeira baixa face aos 0,5% do período
anterior, destacou o Diário
de Notícias, de Portugal.
Entre os 20 Estadosmembros para os quais há
dados disponíveis, a economia portuguesa foi a quem
mais cresceu (11,9%), entre
janeiro e março, em termos
homólogos,
seguindo-se

a da Áustria (8,7%) e a da
Hungria (8%). Também
na comparação com o trimestre anterior, o PIB de
Portugal registou o maior
crescimento (2,6%), seguindo-se a Áustria (2,5%) e a
Polónia (2,4%). Na variação
em cadeia, três Estadosmembros, a Suécia (-0,4%),
a Itália (-0,2%) e a Dinamarca (-0,1%) viram o seu
PIB recuar.
O Eurostat inclui ainda

dados sobre o emprego no
boletim, mas sem especificar por Estado-membro,
divulgando que este indicador subiu 2,6% na zona
euro e 2,5% na UE, em
termos homólogos, acima
dos 2,1% em ambas no trimestre anterior. Na comparação em cadeia, o emprego
avançou 0,5% nos países do
euro e 0,4% na UE, face aos
0,4% em ambas as zonas no
último trimestre de 2021.

Caderneta de poupança já perdeu R$ 30,7 bi este ano

C

usto de vida mais
caro, por conta da
alta inflação, está
sendo apontado como um
dos motivos que levaram as
cadernetas de poupança perderem, no acumulado ano
ano até o dia 25 de abril, R$
30,7 bilhões, resultado de R$
753 bilhões em retiradas e R$
722,7 bilhões em depósitos,
segundo dados da Associação Brasileira das Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).
Pesou neste resultado os
R$ 12,5 bilhões em março a

mais em saques do que em
entradas e, em abril (até o
dia 25), R$ 13,97 bilhões,
de acordo com o Banco
Central. Segundo a CNN, o
economista Alberto Ajzental, da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), avalia que
apesar do aumento das retiradas, o que poderia indicar uma queda no endividamento, a inadimplência
também segue em alta.
De acordo com o especialista, a inflação, que chegou a 12% no acumulado
dos últimos doze meses, e o

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF nº 33.146.648/0001-20 - NIRE 33.300.066.314
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
31 DE MARÇO DE 2022. 1. Data, Hora e Local: Assembleia realizada
em 31 de março de 2022, às 10:00 horas, na sede da Concremat Engenharia
e Tecnologia S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º
andar, Estácio, CEP 20260-080. 2. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr.
Mauro Ribeiro Viegas Filho, que convidou a Sra. Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira para atuar como secretária da reunião.3. Convocação e Presença: A convocação foi dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo
quarto, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade dos
acionistas da Companhia detentores de ações correspondentes à totalidade
do capital social da Companhia, conforme indicado no livro de presença de
acionistas. 4. Ordem Do Dia: Deliberar sobre: (i) renúncia de um dos membros do conselho de administração da Companhia; e (ii) autorização para os
administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários e/ou
apropriados para a fiel execução das deliberações propostas na ordem do
dia. 5. Deliberações: A totalidade dos acionistas da Companhia apreciou
as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, por unanimidade e sem
quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Foi aprovada a renúncia do Sr.
Eduardo Centola, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira
de identidade nº 9.979.162-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 151.840.668-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Rua Maestro Elias Lobo, nº 273, Jardim Paulistano,
CEP 01433-000, do cargo de membro efetivo do conselho de administração,
a partir da presente data. 5.2. Autorizar a administração da Companhia a
praticar todos os atos, tomar todas as providências, adotar todas e quaisquer
medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, formalização
e efetivação das deliberações tomadas neste ato. 6. Encerramento: Foi
autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo
130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a
tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa
durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após
lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas:
Mesa: Presidente: Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho; Secretária: Sra. Cláudia
Cid Varela Madeira Ferreira. Acionistas: (a) CCCC South America Regional
Company S.à.r.l.; (b) ZLCFD Luxembourg S.à.r.l; (c) CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD..; (d) Mauro Ribeiro Viegas Filho; (e) João Carlos
de Noronha Viegas; (f) Mauro Ribeiro Viegas Neto; (g) Eduardo Salgado
Viegas; (h) Alexandre Roberto Salse Dittert (representado por seu procurador
Eduardo Salgado Viegas); (i) Arthur Oliveira Costa Sousa (representado por
seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (j) Carlos Henrique Costa Jardim
(representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (k) Elizeu Alvarez
de Lima (representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (l) Márcio Alexandrino Brasileiro (representado por seu procurador Eduardo Salgado
Viegas); (m) Maria Josefina Reyna Kurtz (representada por seu procurador
Eduardo Salgado Viegas) e (n) Rafael Luis Rabuske (representado por seu
procurador Eduardo Salgado Viegas). Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.
Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro societário próprio. Mauro
Ribeiro Viegas Filho - Presidente; Cláudia C. V. Madeira Ferreira - Secretária.
Jucerja nº 4888370 em 13/05/2022.

alto índice de desemprego
formam uma conjuntura insustentável para o orçamento doméstico, onde nem a
retirada do dinheiro poupado está impedindo o atraso
no pagamento de contas.
De acordo com dados da
Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios trimestral,
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento
real médio do brasileiro teve
uma queda de 8,6% em março de 2022, na comparação
com março deste ano.

“A poupança é um investimento de emergência, ela
tem essa característica de ser
uma reserva de valor. Se piora
a situação, você pode esperar
que ela vai ter mais retiradas
do que depósitos. E o inverso é verdadeiro”, afirma.
Para complicar ainda
mais, em março deste ano,
dados da Serasa Experian
mostraram que o Brasil
chegou ao patamar mais alto de inadimplência desde
abril e maio de 2020, com
65,69 milhões de pessoas
nesta condição.

JUÍZO DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MACAÉ
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL em que GUSTAVO GOMES DE SOUSA move
em face de GOMES BERBAT IMOVEIS E CONSTRUCOES E
VALDECYR BERBAT DE ANDRADE, na forma abaixo. Processo
nº 0014576-50.2016.8.19.0028. Ao Dr. Sandro de Araújo Lontra,
Juiz Titular de Direito na 03ª Vara Cível da Comarca de Macaé,
FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, intimar aos
interessados e aos devedores GOMES BERBAT IMOVEIS
E CONSTRUCOES E VALDECYR BERBAT DE ANDRADE,
que no dia 27 (vinte e sete) de maio de 2022, a partir das
11:00hs será levado a Público Leilão, por valor igual ou acima
da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN
matriculado na Jucerja na matricula nº 116 e/ou Preposta GLACE
DI NAPOLI, com escritório na Travessa do Paço, n° 23- sala 812,
Centro, Cep.: 20010-170, leilão este que se realizará Presencial
no átrio do fórum no endereço, Rodovia do Petróleo s/nº Km 04,
Bairro Virgem Santa – Macaé, os bens penhorados e avaliados
as fl. 217, 323, descrito como segue AVALIAÇÃO INDIRETA:
Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, esquina com Alameda
Jequitibá Granja dos Cavaleiros, imóvel denominado lote 1
AA, formado pela unificação de duas áreas de terras, situado à
Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, (antiga Avenida 88), no
loteamento Granja dos cavaleiros, na cidade de Macaé, Estado do
Rio de Janeiro, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, - 2º
Ofício de Macaé, sob a matrícula 41.969; que avalio indiretamente
em R$2.865.533,14 (dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco
mil, quinhentos e trinta e três reais e quatorze centavos). Macaé,
09 de agosto de 2021. Constam débitos de IPTU no valor de
R$ 256.714,77 (duzentos e cinquenta seis mil, setecentos e
quatorze reais e setenta sete centavos) e de FUNESBOM no
valor de R$9.404,67 (nove mil, quatrocentos e quatro reais e
sessenta e sete centavos). Sendo infrutífero o primeiro leilão,
será vendido no dia 03 de junho de 2022, no mesmo local,
e horário, pela melhor oferta acima de 50%, de acordo com
o art.886, V, do CPC/2015. Para que os interessados tomem
conhecimento deste edital, o mesmo foi afixado no local de
costume, ficando assim os Réus intimados da Hasta Pública,
por intermédio deste edital, suprindo assim a exigência
contida no art. 887 do novo CPC/2015. A arrematação ou
adjudicação, salvo pronunciamento judicial em sentido diverso
será a vista. As condições de pagamento serão conforme previstas
nos arts. 895 e 901, § 1º do CPC. Sendo 5% de comissão do
leiloeiro no ato, e 1% de custas de cartório até o máximo
permitido por lei, será paga pelo arrematante. Rio de Janeiro, 29
de março de 2022. Eu, __ Chefe de Serventia, mandei digitar e
subscrevo. (Ass.) Ao Dr. Sandro de Araújo Lontra, MM. Dr. Juiz __
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‘O trem atrasou meia hora’

Q

uando Francisco da Silva Fárrea Júnior (1915–
1975), Estanislau Silva (1910–1990) e Arthur
Vilarinho (1920–1993), uniram–se para compor, em 1941,
o samba O Trem Atrasou, não imaginavam que a situação
descrita na letra do samba (um atraso de meia hora na
chegada do trem acarretou um atraso na chegada ao trabalho que, por sua vez, foi seguido de um apelo de perdão
feito pelo trabalhador, que declara ter sido sempre “obediente”) seria tão atual.
Reparem como, confrontada com as circunstâncias de
hoje em dia, após a privatização das linhas, até então, da
Estrada de Ferro Central do Brasil (Central), Francisco, o
Paquito, juntamente com Estanislau e Vilarinho, parecem
descrever o trem no paraíso (atraso “só” de meia hora,
memorandos na hora e no local, como justificativa para o
trabalhador entregar ao patrão) Atraso “muito justo por
que há explicação”, tendo como prova um memorando
da empresa de transporte (“trago aqui um memorando da
Central”).

A letra integral é a seguinte
“Patrão/
O trem atrasou/
Por isso estou chegando agora/
Trago aqui um memorando da Central/
O trem atrasou meia hora/
O senhor não tem razão prá me mandar embora”.
“O senhor tem paciência/
É preciso compreender/
Sempre fui obediente/
Reconheço o meu dever/
Um atraso é muito justo/
Quando há explicação/
Sou um chefe de família/
Preciso ganhar meu pão/
Me diga que não”.
A interpretação de Nara Leão (youtube.com/
watch?v=uxaWUBslt8c) é imperdível.

Vilage, a campeã
Em Nova Friburgo, região Serrana do Estado do Rio
de Janeiro, a Vilage (fundada em 1948) é a campeã do desfile das escolas de samba, neste Carnaval fora de época,
consagrada por um desfile irretocável. Na verdade, ninguém fez feio. Fizeram desfiles de campeãs a Unidos da
Saudade, a Imperatriz de Olaria, a Alunos no samba, além
da própria Vilage com o enredo O som do sertão.
Por conta das medidas sanitárias de distanciamento social, levadas a efeito em 2020 e 2019, este Carnaval apresentado em Nova Friburgo estava entalado na garganta
dos carnavalescos da cidade. Agora, ele ocorre junto às
comemorações dos 204 anos de fundação do município.
Parabéns, friburguenses!

BUCANAS – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/ME 27.839.323/0001-20 - NIRE 35.300.443.624
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Bucanas – Participações e Investimentos S/A (a “Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a se realizar no dia
31 de maio de 2022, às 15:00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima
nº 1.912, conj. 12-B, na Cidade de São Paulo, SP, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) ratificar a indicação da empresa especializada APSIS CONSULTORIA
E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
27.281.922/0001-70, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob
o nº CRC/RJ-005112/O-9 (“Empresa Especializada”), que, a pedido da administração da Companhia,
previamente procedeu à avaliação de determinados ativos da Companhia e respectiva preparação
do Laudo de Avaliação (conforme definido nesta ata), para fins da cisão parcial da Companhia; (ii)
examinar, discutir e aprovar os termos e condições do “Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da
Bucanas Participações e Investimentos S.A. e Posterior Versão da Parcela Cindida para Nova Companhia” (“Protocolo e Justificação”); (iii) examinar, discutir e aprovar o laudo preparado pela Empresa
Especializada (“Laudo de Avaliação”) e, caso aprovada a Cisão Parcial, aprovar a alteração do caput
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma que passe a constar o valor do capital social
da Companhia após a Cisão Parcial; (iv) discutir e aprovar a cisão parcial, proporcional e sem solidariedade, da Companhia (“Cisão Parcial”) com versão da parcela cindida em nova companhia a ser
constituída em razão da cisão, na forma do § 2º do Artigo 229 da Lei das S.A. (“Nova Companhia”);
(v) Discutir e aprovar a redação do estatuto social da Nova Companhia e eleger sua diretoria, fixando
a sua remuneração; e (vi) autorizar os Diretores da Companhia e os Diretores da Nova Companhia a
promover o arquivamento e publicação dos atos da Cisão Parcial, bem como a praticar todos os atos
necessários para a sua consumação e formalização. Instruções e Informações Gerais: Solicita-se
que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da Assembleia enviem para a
Companhia, com antecedência de, pelo menos, 30 minutos em relação ao horário previsto para o
início da Assembleia, a documentação contendo da prova de identificação do acionista, bem como
documentação que comprove seus poderes para participar de Assembleia Geral da Companhia para
o seguinte endereço eletrônico: gabriel.figueira@figueirabertoni.com.br. São Paulo/SP, 16 de maio de
2022. Thomas Lundgren Bittar - Diretor Presidente.
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Comércio quer aumentar vendas
com chegada de onda de frio

A

anunciada onda
de frio animou o
comércio carioca
que torce por um inverno
mais rigoroso para aquecer as vendas e estima um
crescimento de 2,5% se
a temperatura realmente
continuar esfriando. É o
que mostra a pesquisa do
Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro
(CDL-Rio) e do Sindicato
dos Lojistas do Município
do Rio de Janeiro (Sindilojas-Rio), que ouviu 250
lojistas do Centro e das
zonas Norte, Sul e Oeste.
Segundo Aldo Gonçalves, presidente das duas
entidades, com a queda
da temperatura aumenta
a venda de roupas de inverno e de produtos como botas, cachecóis, luvas,
gorros e acessórios além
de edredons, colchas e cobertores.
“O comércio precisa urgentemente se recuperar
e cita como exemplo que

todas as datas comemorativas no primeiro trimestre
não confirmaram as expectativas de crescimento
apontadas pelos institutos
de pesquisas especializados em comércio varejista”, explica.
A pesquisa mostra que,
com a queda da temperatura, 80% dos lojistas esperam aumento nas vendas,
20% dizem que serão iguais
às do ano passado. Dos comerciantes ouvidos 82%
afirmaram que a mudança
da temperatura influencia
bastante as vendas e que a
expectativa é que 62% procurem por artigos do vestuário, como casacos, moletons e camisas de flanela de
manga comprida, seguido
de 38% por acessórios como meias de lã, cachecóis,
segunda pele, luvas, toucas
e cobertores.
O Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) informou que a situação do clima
na Região Sul do Brasil pode

se agravar caso haja a evolução do ciclone subtropical
que se formou na segundafeira, em uma tempestade
subtropical chamada Yakecan. Conforme a previsão,
até a noite desta quarta-feira,
a Yakecan poderá se intensificar e ser classificada como
tempestade tropical. Neste
caso, as rajadas de vento poderão superar os 110 km/h,
do extremo sul e leste do Rio
Grande do Sul para o litoral
sul de Santa Catarina.
Segundo o Inmet, a onda
de frio continuará atuando
no Centro-sul do Brasil nos
próximos dias. Na madrugada desta terça-feira houve formação de geada em
grande parte do Paraná,
incluindo a capital Curitiba
e a Região Metropolitana,
além do sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.
As temperaturas registram
quedas mais acentuadas em
áreas das regiões Centro-Oeste
e Sudeste, mas podem atingir
o sul da região Amazônica,

“configurando o segundo episódio de friagem neste mês de
maio”, informou o instituto.
Para esta quarta-feira,
permanece previsão de
ventos fortes no leste e litoral gaúcho, e litoral sul de
Santa Catarina com rajadas
acima de 110 km/h. “No final do dia os ventos tendem
a diminuir de intensidade”,
completou o Inmet.
Há previsão também
de formação de geada no
centro-norte do Paraná; em
São Paulo, especialmente na
Serra da Mantiqueira e Vale
do Paraíba; no triângulo e
centro-sul de Minas Gerais;
no Mato Grosso do Sul e
no sul de Goiás.
“Estas condições persistem, pelo menos, até o final
de semana quando volta a
ter condições de geada no
Sul do país. Segue a condição de neve até amanhã nas
serras Gaúcha e Catarinense e sul do Paraná”, completou. O Inmet também
prevê neve em áreas do Sul.

Receptores de TV pirata apreendidos
serão transformados em minicomputadores

A

Receita
Federal
entregará,
nesta
quarta-feira, 3.000
receptores de TV pirata e
3.000 cartões de memória
apreendidos para o Ministério das Comunicações. Esse
material, avaliado em R$ 2,25
milhões, será transformado
em minicomputadores para
uso nas políticas de inclusão
digital do Ministério, as quais
são executadas por meio do
programa “Computadores
para Inclusão”.
A alteração dos receptores
será feita nos moldes do processo elaborado pela Universidade Federal de Lavras, em
Minas Gerais, no âmbito do
projeto “Além do Horizonte”, que foi levado ao conhecimento do Ministério pela

Superintendência da RFB na
6ª Região Fiscal (MG) e pela
Delegacia da RFB em Varginha/MG.
O Ministério das Comunicações se responsabilizará
pela descaracterização dos
equipamentos para que não
possam mais ser usados na
recepção irregular de conteúdo protegido por direitos
autorais. E também se compromete a realizar a utilização adequada, o reaproveitamento e a reciclagem dos
materiais, observando normas de segurança, meio ambiente e telecomunicações.
Os cartões de memórias
servirão para melhorar a performance dos minicomputadores após a reconfiguração.
Todo o material receberá a

certificação cabível junto à
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Os equipamentos doados foram apreendidos pela
Receita Federal em ações
de vigilância e repressão no
Centro Logístico Industrial
Aduaneiro, em Itaguaí/RJ,
após a constatação de importação irregular e adulteração para realizar a pirataria de canais pagos, filmes e
outros conteúdos restritos.
Benefícios
A Receita Federal apreende anualmente milhares de
receptores de TV pirata que
concorrem de forma desleal
com os aparelhos regulares
e devidamente homologa-

dos. Os infratores cometem
crime de violação aos direitos materiais e contra a propriedade imaterial, além de
contrabando ao tentarem
introduzir esse tipo de mercadoria no Brasil.
Os aparelhos ilegais
também podem permitir a
invasão das redes domésticas e o roubo de dados
pessoais e interferir em redes celulares e no tráfego
aéreo. Além disso, segundo a Agência Nacional do
Cinema (Ancine), a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) e a Anatel, 150 mil
postos de trabalho podem
ser extintos em dez anos
caso não haja um combate
eficaz desta pirataria.

Varejo eletrônico no Sudeste cai 8,31% em abril ante março

M

esmo com o
fato de as compras pela internet terem se tornado um
hábito na rotina de consumo no Sudeste, as vendas
virtuais tiveram queda de
8,31% em abril, ao comparar com março. Usando
a mesma base de comparação, o faturamento do setor também registrou variação negativa (-12,95%).
Os dados são do índice
MCC-Enet, levantamento
desenvolvido pela Neotrust Movimento Compre
& Confie em parceria com
o Comitê de Métricas da
Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.
net).
No mesmo período
comparativo, todas as regiões tiveram queda: Nor-

te (-6,72%); Nordeste
(-7,90%);
Centro-Oeste
(-8,85%); e Sul (-10,02%).
Na avaliação das vendas pela internet do Sudeste, com a comparação
entre os meses de abril
(2022 e 2021), houve
queda de 3,24%). Porém,
o acumulado no ano segue em alta: 5,74%. No
ranking regional, considerando o acumulado no
ano, as demais regiões tiveram o seguinte desempenho: Norte (28,03%);
Nordeste (19,50%); Centro-Oeste (14,19%); e Sul
(12,09%).
O faturamento do varejo eletrônico no Sudeste
caiu (-9,74%), ao comparar
abril deste ano com o mesmo mês do ano passado. Já
o acumulado no ano, se-

gue em expansão: 3,33%.
No acumulado no ano,
as demais regiões tiveram
o seguinte desempenho:
Nordeste (11,68%); Sul
(10,95%); Norte (10,50%);
e Centro-Oeste (6,67%).
Outra pesquisa também
da Neotrust mostra que o
varejo eletrônico brasileiro teve um crescimento de
12,6% no primeiro trimestre de 2022, o que representou um faturamento de R$
39,6 bilhões ao comércio
digital. Houve também alta
no número de pedidos, que
totalizou 89,7 milhões de
compras pela internet, uma
elevação de 14% em comparação aos três primeiros
meses do ano passado. O
destaque é a região Nor-

deste, que registrou aumento de 20% no faturamento
e somou R$ 6,95 bilhões,
além de alta de 29% nos
pedidos, com 14,3 milhões
de compras realizadas. Todas as regiões brasileiras
apresentaram crescimento
no primeiro trimestre deste
ano. O Sudeste arrecadou
R$ 22,8 bilhões e teve mais
de 54,7 milhões de compras, elevação de 9% em
ambos os indicadores em
comparação com o mesmo
período do ano passado.
As categorias que tiveram maior faturamento
no primeiro trimestre de
2022 são telefonia, eletrodomésticos, eletrônicos,
moda e acessórios e informática.

Financeiro 5

Monitor Mercantil l Quarta-feira, 18 de maio de 2022
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - Salas 327/329/331 – D –
CASTELO, RIO DE JANEIRO, RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2332 E-mail: cap31vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta
por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E
LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95
em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no
CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO
Nº 0082620-37.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O Doutor PAULO ROBERTO CAMPOS FRAGOSO - Juiz Titular
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em
Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias,
a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), que
será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público
SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua
Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP:
20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21)
98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual
ou superior a avaliação atualizada será no dia 30/05/2022 às 12h,
e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para
venda pela melhor oferta será no dia 02/06/2022 às 12h, onde o
lanço inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação
atualizada (art. 885 c/c art. 891, parágrafo único do CPC/2015),
sendo certo que os lances serão realizados exclusivamente
através do portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.
com.br, e as propostas para arrematação de forma parcelada
serão
recebidas
exclusivamente
através
do
e-mail
sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO
LEILÃO: APARTAMENTO Nº 501, BLOCO B, SITUADO NA
RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM NUMERAÇÃO
SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA A, DISTRITO DO
ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO A
UMA VAGA NOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO
SUBSOLO OU NO PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E
FRAÇÃO DE 0,004392 DO TERRENO. MATRICULADO NO 10º
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 3087 E NA
PREFEITURA SOB O Nº 1.254.397-1 E CL Nº 06638-1. MEDINDO
64m² DE ÁREA EDIFICADA. DESCRIÇÃO: Prédio - O Edifício
possui 12(doze) andares, 08 (oito) apartamentos por andar, play,
salão de festas, três elevadores (dois sociais e um de serviço),
portaria 24hs, construção do ano de 1998. Imóvel: O imóvel
possui área edificada de 64m2, conforme disposto no carnê de
IPTU de 2020, e direito a uma vaga de garagem, conforme
descrito no RGI. Dois quartos, banheiro social, cozinha, e
dependências de empregada, conforme informação de Mônica da
Administração do Condomínio. DAS CONFRONTAÇÕES E
DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA
29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua
Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por onde
também fazem testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da
esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar da Av.
Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos da
casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m
de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de
24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira
curva, limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A
(Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua
Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e
53,50m a esquerda, confrontando com uma área destinada a
serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela
rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada
A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em
reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da
Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com
o lote 10. DO VALOR DA AVALIAÇÃO INDIRETA (Laudo de
Avaliação Indireta de index. 249/251): O Sr. Avaliador
compareceu ao local na data de 20/04/2021 e, ante as pesquisas
levadas a efeito na região através do site imobiliários ZAP Imóveis
para tomada de preço de imóveis semelhantes ao avaliando,
considerando-se a sua localização, dimensões, padrão do
logradouro e idade, foi AVALIADO o imóvel acima descrito em R$
406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais), correspondentes a
109.572,77 UFIR, que atualizada nesta data perfaz o valor de R$
448.316,98 (quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e
dezesseis reais e noventa e oito centavos). DOS DÉBITOS
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme
Petição e Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica juntados nos
autos pelo Município do Rio de Janeiro (index. 440/444), constam
débitos de IPTU, cujo valor atualizado até a data de 02/06/2022
perfaz a quantia de R$ 5.882,18 (cinco mil, oitocentos e oitenta e
dois reais e dezoito centavos). Que conforme certidão positiva de
débitos nº 02922999-W1/2022 emitida em 13/05/2022, constam
Débitos de FUNESBOM, cuja soma dos exercícios 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020, perfaz o valor de R$ 525,68 (Quinhentos e
vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). Que conforme
planilha fornecida pelo exequente atualizada em 13/05/2022,
constam débitos de condomínio, que perfaz a quantia de R$
29.166,30 (vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais e trinta
centavos). Cientes os interessados que todos os débitos acima
apresentados, serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os
interessados do seguinte: Que conforme consta no R-2 da
matrícula nº 3087 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de
Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor
de Gustavo Enrique Sanchez Alvarez e s/m Maria Lucia da Cruz
Sanchez, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos
Embargos à Execução Nº 0206727-56.2018.8.19.0001 às fls.
181/184, restou verificado que: “(...) Afirma o embargante não ser
parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução
uma vez que a unidade a unidade foi vendida a terceiros, são os
únicos responsáveis pelo pagamento das cotas. Já o embargado
afirma que os promitentes compradores jamais receberam as
chaves do imóvel ou sequer foi outorgada escritura definitiva de
Compra e Venda da unidade, tendo em vista que não quitaram o
preço ajustado com a sucessora, ora embargante. As cotas
condominiais não são emitidas em nome dos Promitentes
Compradores, que são completamente estranhos ao condomínio,
mas os boletos são enviados em nome da Ora Embargante, como
se depreende a planilha de inadimplência de fls. 80 do processo
originário, emitida pela Empresa Administradora do Condomínio
Embargado, bem como do boleto da cota condominial. Se os
Promitentes compradores jamais foram imitidos na posse do
imóvel e sequer possuem escritura definitiva, torna-se abusiva a
cobrança das cotas condominiais em seu nome. Desde a obtenção
do habite-se em 1997 até outubro de 2017 a Embargante vinha
quitando as cotas condominiais, deixando de fazê-lo a partir da
última data. De fato, não restou comprovado que os promitentes
compradores foram imitidos na posse. (...)”. Que no R-19 consta
registrada PENHORA em favor do MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, por força da ação de execução fiscal nº 020929072.2008.8.19.0001, referente as certidões de dívidas número:
010032412007, 010725202007 e 010864862006 para garantia
das importâncias de R$ 2.147,18 (dois mil cento e quarenta e sete
reais e dezoito centavos), R$ 1.207,49 (hum mil, duzentos e sete
reais e quarenta e nove centavos) e R$ 299,94 (duzentos e
noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) e mais
acréscimos legais, por determinação do Juiz Dr. Adolpho Corrêa
Andrade Mello Júnior da 12ª Vara de Fazenda Pública em
19/02/2010. Que conforme se vê por meio do R-22 resta
demonstrada a cadeia dominial do imóvel, onde houve a
TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL em favor do executado. Consta
no R-24 o registro da penhora da execução destes autos, que
determinou o presente leilão. OBSERVAÇÕES PERANTE O 1º
OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÃO E TUTELAS:
Relativamente ao nome de MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA,
NADA CONSTA. OBSERVAÇÕES PERANTE O 2º OFÍCIO DE
REGISTRO DE INTERDIÇÃO E TUTELAS: Relativamente ao
nome de MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA, NADA CONSTA.
OBSERVAÇÕES PERANTE O 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO: Relativamente ao nome de MCL 280
PARTICIPAÇÕES LTDA consta o seguinte: RESCISAO DO
CONTRATO
E/OU
DEVOLUCAO
DO
DINHEIRO
/
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR junto a 3a Vara Cível
de Jacarepaguá, a requerimento de Joaquim Cancio Pereira
Soares
<Proc.:
00148859420178190203>;
USUCAPIAO
EXTRAORDINARIA - ART. 1.238 CODIGO CIVIL junto a 37a Vara
Cível, a requerimento de Edilson Guedes Bastos Villa <Proc.:
00183902020178190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL junto a 11a Vara Cível, a requerimento de
Condomínio dos Edifícios Madame Curie e Lavoisier <Proc.:
00407328820188190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL junto a 31a Vara Cível, a requerimento de
Condomínio dos Edifícios Madame Curie e Lavoisier <Proc.:
00826203720188190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

EXTRAJUDICIAL junto a 50a Vara Cível, a requerimento de
Condomínio dos Edifícios Madame Curie e Lavoisier <Proc.:
00780787320188190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, junto a 15a Vara Cível, a requerimento de
Condomínio dos Edifícios Madame Curie e Lavoisier <Proc.:
00924442020188190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIALJUNTO a 13a Vara Cível, a requerimento de
Condomínio dos Edifícios Madame Curie Lavoisier <Proc.:
00221686120188190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL junto a 21a Vara Cível, a requerimento de
Condomínio dos Edifícios Madame Curie e Lavoisier <Proc.:
00924624120188190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL junto a 39a Vara Cível, a requerimento de
Condomínio dos Edifícios Madame Curie e Lavoisier <Proc.:
00924571920188190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL junto a 17a Vara Cível a requerimento de
Condomínio dos Edifícios Madame Curie e Lavoisier <Proc.:
00873912420198190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL junto a 14a Vara Cível a requerimento de
Condomínio dos Edifícios Madame Curie e Lavoisier <Proc.:
00352840320198190001>;
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL junto a 2a Vara Cível em 08/07/2019 a
requerimento de Condomínio dos Edifícios Madame Curie e
Lavoisier <Proc.: 00891745120198190001>; EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL junto a 37a Vara Cível em 07/07/2021
a requerimento de Condomínio dos Edifícios Madame Curie e
Lavoisier <Proc.: 01533540820218190001>. OBSERVAÇÕES
PERANTE O 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
Relativamente ao nome de MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA
consta o seguinte: Ao JUÍZO da 15a.VCV - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo: 01346724420178190001
a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER E OUTRO(S); Ao JUÍZO da 01a.CAN EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
01980073720178190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 03a.
VCV - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00407268120188190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 31a.
VCV - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00407484220188190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 09a.
VCV - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00823259720188190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 01a.
CAN - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00824887720188190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 14a.
VCV - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00826775520188190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 01a.
CAN - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00221633920188190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 20a.
VCV - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00924416520188190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 38a.
VCV - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00221703120188190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE LAVOISIER; Ao JUÍZO da 39a.VCV
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
02897278520178190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 10a.
VCV - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00353992420198190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 01a.
CAN - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
00640064720198190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 37a.
VCV - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no Processo:
03175647620218190001 a requerimento de: CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao JUÍZO da 01a.
CAN - PERDAS E DANOS / INADIMPLEMENTO DAS
OBRIGACOES no Processo: 01919085620148190001 a
requerimento de: SH FORMAS, ANDAIMES E ESCORAMENTOS
LTDA. OBSERVAÇÕES PERANTE O 3º OFÍCIO DO REGISTRO
DE DISTRIBUIÇÃO: Relativamente ao nome de MCL 280
PARTICIPAÇÕES LTDA consta o seguinte: Ao juízo da 41° VARA
CÍVEL, Processo 0134675-96.2017.8.19.0001 - Execução de
Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da 11°
VARA CÍVEL, Processo 0328541-69.2017.8.19.0001 - Usucapião
Extraordinária a requerimento de MIRIAM VIANNA VIEIRA; Ao
Juízo da 43° VARA CÍVEL, Processo 0044807-44.2016.8.19.0001Usucapião Extraordinária a requerimento de ROBERTO MARIO
DA SILVA VASCONCELLOS FILHO; Ao Juízo da 10° VARA
CÍVEL, Processo 0040724-14.2018.8.19.0001, Execução de
Titulo Extrajudicial
a requerimento de CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da 39ª
VARA CÍVEL, Processo 0082380-48.2018.8.19.0001, Execução
de Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da 30°
VARA CÍVEL, Processo
0082551-05.2018.8.19.0001,
Execução de Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da
20° VARA CÍVEL, Processo 0198034-20.2017.8.19.0001,
Execução de Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da
26° VARA CÍVEL, Processo 0078071-81.2018.8.19.0001,
Execução de Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da 3°
VARA CÍVEL, Processo 0092110-83.2018.8.19.0001, Execução
de Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da 48°
VARA CÍVEL, Processo
0092448-57.2018.8.19.0001,
Execução de Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da
22° VARA CÍVEL, Processo 0092451-12.2018.8.19.0001,
Execução de Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da
41° VARA CÍVEL, Processo 0092461-56.2018.8.19.0001
Execução de Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da
17° VARA CÍVEL, Processo 0087303-83.2019.8.19.0001,
Execução de Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER; Ao Juízo da
38° VARA CÍVEL, Processo 0126201-34.2020.8.19.0001,
Adjudicação Compulsória / Propriedade a requerimento de JOSE
ALENCAR AVILA e outros; Ao Juízo da 32° VARA CÍVEL, Processo
0157668-31.2020.8.19.0001, Procuração E/ou Mandato / Partes e
Procuradores a requerimento de EVANDRO JESUS PIRES e
outros; Ao Juízo da 37° VARA CÍVEL, Processo 015329520.2021.8.19.0001,
Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER. OBSERVAÇÕES PERANTE O 4º OFÍCIO
DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO: Relativamente ao nome de
MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA consta o seguinte: Ao JUÍZO da
42 VARA CIVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO no Processo
0280805-50.2020.8.19.0001; Ao JUÍZO da 52 VARA CIVEL Defeito, Nulidade Ou Anulação / Ato Ou Negócio Jurídico a
requerimento de ADEMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR no CNJ:
0483100-52.2015.8.19.0001; Ao JUÍZO da 32 VARA CIVEL –
Compra e Venda; Dano Material – Outros a requerimento de
DAVINA ALVARENGA DA SILVA no CNJ: 019275325.2013.8.19.0001; Ao JUÍZO da 42 VARA CIVEL - Execução de
Titulo Extrajudicial a requerimento de CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER no CNJ: 004072936.2018.8.19.0001; CENTRAL DE ARQUIVAMENTO DO 1
NUCLEO REGIONAL - Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0040734-58.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 29 VARA CIVEL - Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0040741-50.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 17 VARA CIVEL – Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0040745-87.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 35 VARA CIVEL - Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0082366-64.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 20 VARA CIVEL – Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0082400-39.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 17 VARA CIVEL - Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0082652-42.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 44 VARA CIVEL – Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0078075-21.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 3 VARA CIVEL - Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME

CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0078072-66.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 50 VARA CIVEL – Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0092453-79.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 43 VARA CIVEL - Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0092465-93.2018.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 17 VARA CIVEL – Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0035109-09.2019.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 17 VARA CIVEL - Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0087134-96.2019.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 47 VARA CIVEL - Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0045982-68.2019.8.19.0001; Ao
JUÍZO da 2 VARA CIVEL - Execução de Titulo Extrajudicial a
requerimento de CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME
CURIE E LAVOISIER no CNJ: 0035507-53.2019.8.19.0001.
OBSERVAÇÕES PERANTE O 9º OFÍCIO DO REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO - EMPRESA: Relativamente ao nome de MCL
280 PARTICIPAÇÕES LTDA consta o seguinte junto a 12ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA: Processo: 0142643-51.2015.8.19.0001,
EXECUÇÃO FISCAL/COBRANÇA DE TRIBUTO / DÍVIDA ATIVA,
CDA:610005562012 - Nat:61 - Cert:000556 - Ex:2012, Réu
Principal: 09.622.117/0001-81 - MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA,
Autor Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; Processo:
0278979-52.2021.8.19.0001, EXECUÇÃO FISCAL/COBRANÇA
DE TRIBUTO / DÍVIDA ATIVA, CDA:010618652018 - Nat:01 Cert:061865 - Ex:2017, CDA:010415322020 - Nat:01 - Cert:041532
- Ex:2018, CDA:011839252020 - Nat:01 - Cert:183925 - Ex:2019,
CDA:011052712021 - Nat:01 - Cert:105271 - Ex:2020, Réu
Principal: 09.622.117/0001-81 - MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA,
Autor Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, Imóvel: RUA
BARÃO DE MESQUITA,280/APT 608 BLC B; Processo: 027922378.2021.8.19.0001, EXECUÇÃO FISCAL/COBRANÇA DE
TRIBUTO / DÍVIDA ATIVA, CDA:012127892018 - Nat:01 Cert:212789 - Ex:2017, CDA:012710682020 - Nat:01 - Cert:271068
- Ex:2018, CDA:012710672020 - Nat:01 - Cert:271067 - Ex:2019,
CDA:011052762021 - Nat:01 - Cert:105276 - Ex:2020, Réu
Principal: 09.622.117/0001-81 - MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA,
Autor Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, Imóvel: RUA
BARÃO DE MESQUITA,280/APT 305 BLC B; Processo: 027976766.2021.8.19.0001, EXECUÇÃO FISCAL/COBRANÇA DE
TRIBUTO / DÍVIDA ATIVA, CDA:011556502018 - Nat:01 Cert:155650 - Ex:2017, CDA:012386872019 - Nat:01 - Cert:238687
- Ex:2018, CDA:011839332020 - Nat:01 - Cert:183933 - Ex:2019,
CDA:011052772021 - Nat:01 - Cert:105277 - Ex:2020, Réu
Principal: 09.622.117/0001-81 - MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA,
Autor Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, Imóvel: RUA
BARÃO DE MESQUITA, 280/APT 207 BLC B; Processo: 028226890.2021.8.19.0001,
EXECUÇÃO FISCAL/COBRANÇA DE
TRIBUTO / DÍVIDA ATIVA, CDA:012219102018 - Nat:01 Cert:221910 - Ex:2017, CDA:011712482021 - Nat:01 - Cert:171248
- Ex:2018, CDA:011712472021 - Nat:01 - Cert:171247 - Ex:2019,
CDA:011712492021 - Nat:01 - Cert:171249 - Ex:2020, Réu
Principal: 09.622.117/0001-81 - MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA,
Autor Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, Imóvel: RUA
BARÃO DE MESQUITA,280/APT 1005 BLC A. OBSERVAÇÕES
PERANTE O 9º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO IMÓVEL: NADA CONSTA contra o imóvel situado à *RUA BARÃO
DE MESQUITA,280/APARTAMENTO 501 BLOCO B, e/ou
Inscrição Municipal: 1.254.397-1. Certifico mais constar contra o
imóvel situado à *RUA BARÃO DE MESQUITA, 314 / 280, na 12ª
Vara da Fazenda Pública o seguinte: Processo: 023158018.2007.8.19.0001, EXECUÇÃO FISCAL/EXECUÇÃO FISCAL,
CDA:611507542004 - Nat:61 - Cert:150754 - Ex:2004, Réu
Principal: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAHAM BELL, Autor
Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; Processo: 023531474.2007.8.19.0001, EXECUÇÃO FISCAL/COBRANÇA DE
TRIBUTO, CDA:611631462005 - Nat:61 - Cert:163146 - Ex:2005,
Réu Principal: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRAHAM BELL, Autor
Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; Processo: 023923541.2007.8.19.0001, EXECUÇÃO FISCAL/COBRANÇA DE
TRIBUTO / DÍVIDA ATIVA, CDA:611425272005 - Nat:61 Cert:142527 - Ex:2005, Réu Principal: CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO GRAHAM BELL, Autor Principal: MUNICÍPIO DO RIO
DE
JANEIRO;
Processo:
0239294-29.2007.8.19.0001,
EXECUÇÃO
FISCAL/
COBRANÇA
DE
TRIBUTO,
CDA:611631392005 - Nat:61 - Cert:163139 - Ex:2005, Réu
Principal: CONDOMÍNIO DO EDIF GRAHAM BELL, Autor
Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; Processo: 024817932.2007.8.19.0001, EXECUÇÃO FISCAL/COBRANÇA DE
TRIBUTO, CDA:611714932004 - Nat:61 - Cert:171493 - Ex:2004,
Réu Principal: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAHAM BELL,
Autor Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; Processo:
0438163-30.2010.8.19.0001,
EXECUÇÃO
FISCAL/DÍVIDA
ATIVA, CDA:611300422008 - Nat:61 - Cert:130042 - Ex:2008,
Réu Principal: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAHAM BELL,
Autor Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; Processo:
0439661-64.2010.8.19.0001, EXECUÇÃO FISCAL/COBRANÇA
DE TRIBUTO, CDA:611377512008 - Nat:61 - Cert:137751 Ex:2008, Réu Principal: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAHAM
BELL, Autor Principal: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
OBSERVAÇÕES PERANTE A CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO,
AÇÕES E EXECUÇÕES, CÍVEIS, CRIMINAIS, EXECUÇÕES
FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL:
Relativamente ao nome de MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA
consta(m) o(s) seguinte(s) feito(s) na Seção Judiciária do Rio de
Janeiro: Processo: 0012076-53.2001.4.02.5101 (eProc), Vara:
17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Distribuição: 27/06/2001,
Classe
da Ação:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que o executado foi citado da Execução
conforme index. 126/127. Que no index. 158 consta deferimento
da penhora. Que o Termo de Penhora foi lavrado no index. 205.
Que o Réu foi intimado da Penhora no index. 207 e 210. Que o
executado se manifestou concordando com a avaliação no index.
263 e 356. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão
realizados de acordo com as datas e horários previstos no
presente edital, sendo certo que os horários considerados neste
edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os
interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica
(Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online
exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo
seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3.
Os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.
sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente
gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente
pelas informações lançadas no preenchimento do aludido
cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais,
anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso
constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os
cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos
documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de
Identidade, CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de
rosto (selfie) segurando o documento de identidade aberto (frente
e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento
e Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica:
CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de
Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie)
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo
válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes e em especial o Executado através
deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art.
889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os
promitentes vendedores, promitentes compradores, os
usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o
próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam
neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889
do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”,
sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros
veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os
imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas
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condições, características, compartimentos internos, estado
de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado
na arrematação, a verificação do estado de conservação dos
bens, bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais
restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou
para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o
preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial do Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a
mesma enviada pelo leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante
pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem
como as despesas realizadas para a realização do Leilão, através
de depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou
na conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24
(vinte e quatro) horas do término do Leilão. 5.2. A conta corrente
para a realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro
ao arrematante através e-mail ou através de contato telefônico.
5.3. Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m)
realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada
ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais
cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento
referido no prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da
arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões
judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se
reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas despesas
processuais respectivas, bem como pela comissão e despesas
do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz,

pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerarse-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903
do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art.
358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por
meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa,
além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º
do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada
ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão,
o valor apurado será pago de imediato, mediante depósito judicial
ou por meio eletrônico (art. 892, caput, do CPC/2015). 2. Caso
haja interessados em participar do leilão através de oferecimento
de lances para pagamento parcelado, poderá apresentar ao
Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início
de cada leilão, por escrito, através do e-mail sergiorepresas@
gmail.com, na forma do Art. 895 do CPC e seguintes, sendo certo,
que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca
judicial (CPC, art. 895, § 1º). 3. Ciente os interessados que a
proposta de pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC). 4. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago imediatamente e diretamente a ele pelo

arrematante. 4.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título
de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos
casos de arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso
no montante do lance. 5. Será devido ao Leiloeiro o reembolso
integral das despesas adiantadas para a realização do leilão,
que serão deduzidas do produto da arrematação. 6. Cientes os
interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado
de débitos, na forma do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º
do art. 908 do CPC. 7. Cientes os interessados que ficam sob
encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à
transferência da propriedade em seu favor, e ainda, que partir da
data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos,
as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade
do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio
deste Edital da hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na
forma do art. 889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado
nos autos deste processo, será afixado no local de costume e
publicado no site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.
br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.
sindicatodosleiloeirosrj.com.br. Rio de Janeiro, 13 de maio de
2022. - Eu, Flávia Rodrigues Alves de Albuquerque, Responsável
pelo Expediente – Matrícula 01/30320, o fiz digitar e subscrevo.
(as) DR. PAULO ROBERTO CAMPOS FRAGOSO - Juiz Titular.

MENTAL HEALTH PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME Nº 42.126.994/0001-37
Demonstração do resultado 31 de dezembro de 2021
Demonstração dos fluxos de caixa
(Valores expressos em reais - R$)
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais - R$)
Nota 2021
Nota 2021
2021
Ativo
Despesas gerais e administrativas
8 (2.485) Prejuízo do período
(2.474)
Circulante
Prejuízo antes do resultado financeiro
(2.485) Variações de ativos e passivos:
Caixa e equivalentes de caixa
4
891 Resultado financeiro
9
11 Impostos e contribuições a recolher
16
Total do Ativo
891 Prejuízo do período
(2.474) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
16
Passivo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Aumento de valores a pagar a parte relacionada
1
Circulante
Aumento de valores a pagar a fornecedores
400
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Tributos a recolher
5
16
Aumento de capital social
2.948
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais - R$)
Fornecedores
11
400
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
3.349
Capital Capital social Prejuízos
416
891
social a integralizar acumulados Total Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Não circulante
Integralização de capital
5.600
(2.652)
- 2.948 Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Valores a pagar a partes relacionadas
6
1 Prejuízo do exercício
891
(2.474) (2.474) Caixa e equivalentes de caixa no final do período
1 Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.600
891
(2.652)
(2.474)
474 Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Capital social
7
5.600
Capital à Integralizar
7 (2.652) operacional normal; (ii) for mantido principalmente para negociação; (iii) se espera 5. Impostos e contribuições a recolher
Prejuízos acumulados
(2.474) realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou (iv) caixa ou equi- Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia apresenta os seguintes saldos classifi474 valentes de caixa, a menos que haja restrições quando à sua troca ou seja utilizado cados como impostos e contribuições a recolher:
Total do passivo e patrimônio líquido
891 para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação.
2021
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é clas- PIS/COFINS e CSLL a recolher
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
12
sificado no circulante quando: (i) se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal; (ii)
4
Demonstração do resultado abrangente 31 de dezembro de 2021
for mantido principalmente para negociação; (iii) se espera realizá-lo dentro de 12 IRRF a recolher
(Valores expressos em reais - R$)
16
meses após o período de divulgação; ou (iv) não há direito incondicional para diferir Total
2021 a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. 6. Valores a pagar a partes relacionadas
Prejuízo do período
(2.474) A Companhia classifica todos os demais passivos no não circulante. 3.2. Custo e Em 31 de dezembro de 2021 o montante apresentado na rubrica de transação com
Outros resultados abrangentes
- despesas - O CPC 26 (R1).99 exige que as despesas sejam analisadas de acordo partes relacionadas é representado basicamente por pagamentos efetuados pela
Resultado abrangente do período
(2.474) com sua natureza ou de acordo com sua função na entidade, ou seja, da melhor Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., referentes a despesas da Companhia. Sobre
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
forma a prestar informações confiáveis e mais pertinentes. A Companhia apresentou essas operações não incidem atualizações monetárias e/ou encargos financeiros e
a análise de despesas por função, que é a forma tradicional no ambiente contábil não possuem prazo de vencimento.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
brasileiro. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa in- 7. Patrimônio líquido
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais - R$)
cluem dinheiro em caixa. 3.4. Ativos e passivos financeiros - i) Ativos financeiros Em 19 de agosto de 2021 foi aprovado o aumento de capital da Mental Health em
1. Contexto operacional
não derivativos - A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na R$2.000 através da emissão de 2.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e
A Mental Health Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, se- data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições sem valor nominal, a ser integralizado até 19 de agosto de 2022. Em 21 de dezembro
diada na Avenida Bartolomeu Mitre, 336 - Parte, Leblon, Rio de Janeiro, no Estado do contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e de 2021 foi aprovado o aumento de capital da Mental Health em R$3.600 através da
Rio de Janeiro, e foi constituída em 19 de março de 2021. A Companhia tem por objeto equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros emissão de 4.337.349 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a ser
social a participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras. Atualmente, são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, integralizado até 21 de março de 2022. O capital social em 31 de dezembro de 2021,
a Companhia não tem atividades geradoras de caixa ou recursos suficientes para e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e no valor de R$5.600, está representado por 6.337.449 ações ordinárias nominativas,
implementação do seu objeto de investimentos. Entretanto, a Administração entende tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar no valor nominal de R$0,83 cada. Até 31 dezembro de 2021 foi totalmente subscrito
que os acionistas continuarão a prover os recursos necessários ao cumprimento o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes de e integralizado o montante de R$2.948.
do seu plano de atividades através de aportes de capital, mediante a obtenção de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 8. Despesas gerais e administrativas
empréstimos de partes relacionadas e captação no mercado financeiro através prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes Em 31 de dezembro de 2021 o saldo é composto da seguinte forma:
da emissão de dívida privada. A Companhia encontra-se em fase pré-operacional de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante
2021
e diante disso, apresentou prejuízo no último exercício findo em 31 de dezembro conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Serviço de contabilidade
11
de 2021. Esses números estão de acordo com o estimado pela Administração da Por conseguinte, um investimento,normalmente, se qualifica como equivalente de
597
Companhia e eventual necessidade de caixa sempre suportada pelo atual acionista. caixa quando tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a Serviços advocatícios
1.848
2. Apresentação das demonstrações financeiras
contar da data da contratação. ii) Passivos financeiros não derivativos - Os passivos Serviços de consultoria
29
2.1. Base de preparação e apresentação - a) Declaração de conformidade financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) Outras despesas administrativas
- As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna Total
2.485
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica os 9. Resultado financeiro
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais passivos Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021 o saldo é composto da seguinte
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer forma:
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
2021
gestão. As demonstrações financeiras da Companhia foram autorizadas pela financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efeti- Rendas de aplicações financeiras - CDB
11
Administração em 5 de maio de 2022. b) Base de mensuração - As demons- vos. 3.5. Provisões - São reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação
Total
11
presente
ou
não
formalizada
como
resultado
de
eventos
passados;
é
provável
que
trações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção
dos instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo. c) Moeda uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser 10. Contingências
funcional e de apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações financei- estimado com segurança. 3.6. Impostos - O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica A Companhia não figura em nenhum processo judicial ou administrativo, como ré
ras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são calculados conforme normas ou como autora em 31 de dezembro de 2021.
a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão estabelecidas para apuração do Lucro Presumido. Imposto de renda - O imposto 11. Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2021 o saldo é composto da seguinte forma:
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. d) Uso de de renda é computado com presunção de 32% sobre a receita de prestação de
2021
estimativas e julgamentos - A elaboração das demonstrações contábeis requer serviços e 100% sobre as receitas financeiras, pela alíquota de 15% e do adicional
Fornecedores (a)
400
o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. de 10% quando a base de cálculo exceder R$60.000,00 no trimestre. Contribuição Total
400
As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis social sobre o lucro líquido - A contribuição social é computada com presunção de
(a) Curto Prazo – saldo correspondente a prestação de serviços de due
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 32% sobre a receita de prestação de serviços e 100% sobre as receitas financeiras, diligence entre outros.
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demons- pela alíquota de 9%, reconhecidas pelo regime de caixa. 3.7. Demonstrações dos 12. Eventos subsequentes
trações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão Em 14 de janeiro de 2022 foi aprovado, através de Assembleia Geral Extraordinária,
inclui avaliação dos ativos e passivos financeiros pelo valor justo. A liquidação das apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstra- a 1º emissão de debênture simples, não conversíveis em ações, com garantia fidejustransações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos ção dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
sória, em série única, no valor total de até R$69.320 e com quantidade de 69.320.000
estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. 4. Caixa e equivalentes de caixa
nos termos da instrução CVM 476/2009. O prazo de vencimento final das debêntures
A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente ao longo do Em 31 de dezembro de 2021o saldo é composto da seguinte forma:
2021 ocorrerá no prazo de 421 dias contados da data de 13 de janeiro (“data da emissão”).
ano. 2.2. Normas e interpretações emitidas e ainda não vigentes - Não existem
2 Em 31 de janeiro de 2022, a Companhia concluiu a aquisição de 70% da Clínica da
normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião Caixa
889 Gávea S.A. (“Investida”) pelo valor de R$63.941 pagos à vista correspondente a
da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido Aplicações financeiras
Total
891 3.771.725 ações ordinárias. Em 4 de março de 2022 foi aprovado o aumento de capital
divulgado pela Companhia.
As aplicações financeiras são constituídas por certificados de depósitos bancá- da Mental Health em R$6.194 através da emissão de 11.061.275 novas ações ordi3. Resumo das principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira rios (“CDB’s”) emitidos por instituições financeiras de primeira linha que podem, nárias, nominativas e sem valor nominal, a ser integralizado até 2 de junho de 2022.
DIRETORIA
consistente pela Companhia em todos os exercícios apresentados nessas de- a qualquer momento, ser resgatados antecipadamente a critério da Companhia,
Carlos Eduardo Martins e Silva | Gabriel Felzenszwalb
monstrações financeiras. 3.1. Segregação entre circulante e não circulante - A sem perda de principal e juros auferidos até a data do resgate e estão sujeitas a um
Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua insignificante risco de mudança de valor. A remuneração média anual das aplicaContador: Domingues e Pinho Contadores Ltda. CRC -RJ 001137/O-0
classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante ções da Companhia referente aos CDB’s é de 100% da variação do Certificado de
Luciana dos Santos Uchoa - Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8
quando: (i) se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo Depósito Interbancário – CDI.
Tatiana da Costa Menezes Batista - CRC-RJ 128896/O-3
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
Aos Administradores e aos acionistas da Mental Health Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Mental Health Participações S.A.(“Companhia”) que compreendem o dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 19 de março a 31 de dezembro de 2021, bem julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
caixa para o período de 19 de março a 31 de dezembro de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audiBase para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili- toria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor internos da Companhia.
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas divulgações feitas pela administração.
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como neces- conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela ava- • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
liação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não o objetivo de apresentação adequada.
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 2022.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
ERNST & YOUNG
Fernando Alberto S. Magalhães
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
Auditores Independentes S.S.
Fernando Alberto S. Magalhães
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conCRC-2SP015199/O-6
Contador CRC-1SP133169/O-0
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
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China: 38 projetos de
investimento em ativos fixos

O

principal planejador econômico
da China aprovou
38 projetos de investimento
em ativos fixos com um investimento combinado que
totalizou 533,3 bilhões de
iuanes (US$ 78,6 bilhões)
nos primeiros quatro meses
deste ano, mostraram dados
oficiais nesta terça-feira.
Em abril, oito projetos de
investimento em ativos fixos foram aprovados, com
o investimento total atingindo 18,8 bilhões de iuanes, de acordo com Meng
Wei, porta-voz da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.
Os projetos aprovados
em abril vieram principalmente das indústrias de
tecnologia da informação e
energia, disse Meng. Dados
anteriores mostraram que
o investimento em ativos
fixos da China saltou 6,8%
ano a ano, para 15,35 trilhões de iuanes nos primeiros quatro meses de 2022.
O investimento em ativos fixos inclui gastos com
infraestrutura, propriedade,
máquinas e outros ativos
físicos. O investimento tem
sido tradicionalmente um
motor-chave para o crescimento. Diante dos surtos
de Covid-19 e da crescente
pressão para baixo sobre a
economia, a China tem sublinhado o papel do investi-

mento efetivo para promover o crescimento.
A economia da China retornará às operações normais
em breve, graças ao controle
efetivo da epidemia e a uma
série de políticas, afirmou
Meng. A economia está enfrentando fortes ventos contrários devido a impactos
inesperados dos recentes ressurgimentos da Covid-19 e à
situação global volátil, assinalou Meng em uma coletiva de
imprensa.
No entanto, deve-se notar
que em 2020, quando o surto
repentino da Covid-19 deu
um golpe sem precedentes,
a China conseguiu reverter
rapidamente as desacelerações de alguns indicadores
econômicos por meio de um
sólido controle epidêmico
e retomada do trabalho, registrando uma recuperação
estável trimestre a trimestre,
disse Meng.
Segundo o porta-voz, a
comissão intensificará os
ajustes de macropolítica e
ajudará as empresas a restaurar a capacidade de produção.
Dados oficiais mostram que
o investimento estrangeiro
direto na parte continental
da China, em uso real, teve
expansão anual de 26,1%,
para US$ 74,47 bilhões nos
primeiros quatro meses de
2022, na alta base de crescimento de 38,6% no mesmo
período do ano passado.

SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROGANDISTAS
VENDEDORES, E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DOS MUNICÍPIOS DE ITABORAÍ, TANGUÁ, RIO BONITO, MARICÁ,
SILVA JARDIM E CASIMIRO DE ABREU. – SINPROVIRT.
CNPJ.:10.751.783/0001-07
Pelo presente, informamos a todos os associados e os demais interessados que foi aprovado a previsão orçamentária anual para 2023 e as
contas do exercício anterior referente ao ano 2021 na assembleia geral
realizada no dia 13 de maio de 2022, na sede do sindicato, situado à
Rua Raimundo de Farias nº115, Sala 104 – CEP 24.800-037 - Centro Itaboraí - RJ, em cumprimento aos dispositivos legais, encontrando-se
os documentos relativos ao mesmo à disposição na sede da Entidade.
Itaboraí, 13 de maio de 2022.
Leandro Feitosa Dias - Presidente

CAFÉ FAVORITO S/A

CNPJ Nº 32.493.603/0001-69
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022. Data,
Hora e local: Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril (04) de dois
mil e vinte e dois (2022) as 14h00min na sede da empresa, na Rodovia
Lucio Meira, nº 355, KM 13, Bairro São Luiz, Volta Redonda/RJ. CEP:
27.286-740. Presença: Totalidade do Capital Social (acionistas).
Convocação: Por avisos pessoais, jornal Monitor Mercantil 23 a 25 de
março de 2022. Publicação: Demonstrações financeiras e Relatório da
administração em jornal Monitor Mercantil e edição digital Jornal Monitor
Mercantil com assinatura IPC Brasil. Mesa Diretora: Presidente: Andréia
Guedes de Oliveira. Secretário: David de Paula Vieira. Ordem do Dia:
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação
das demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em
31/12/2021; b) Deliberar sobre destinação do resultado do exercício findo
em 31/12/2021 e dividendos; c) Eleição da Diretoria; d) Fixar remuneração
dos administradores; e) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral
Ordinária. I – Deliberação na Assembleia Geral Ordinária: Aprovam
os acionistas por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, em especial
ao Demonstrativo do Fluxo de caixa com seus respectivos resultados;
b) Destinação do resultado do exercício proposto pela Diretoria da
seguinte forma: 1 - Prejuízo do exercício: Será absorvido no valor dos
lucros acumulados constante no encerramento do exercício, pela utilização
do saldo de lucros acumulados para futuras distribuições de dividendos.
2 - Lucro/Dividendos de exercícios anteriores: na importância de:
R$2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), referente a saldo
de lucros remanescentes de períodos anteriores colocados à disposição
da assembleia. 3 - Lucro/Dividendos em bens e direitos: na importância
de: R$1.350.238, (um milhão, trezentos e cinquenta mil, duzentos e
trinta e oito reais), representado por 1.350.238 (um milhão, trezentos
e cinquenta mil, duzentas e trinta e oito) quotas de capital social da
empresa VR4 Empreendimentos e Participações Ltda. que será
absorvido no valor dos lucros acumulados constante no encerramento
do exercício, assim distribuído: 3.1. - Acionista: Vera Lucia Guedes
de Oliveira, recebe 1.282.726 (um milhão, duzentas e setenta e duas
mil, setecentas e vinte e seis) quotas de capital social, no valor total de
R$1.282.726,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos
e vinte e seis reais); 3.2. - Acionista Andréia Guedes de Oliveira, recebe
67.512 (Sessenta e sete mil quinhentos e doze ) quotas de capital social,
no valor de R 67.512 (Sessenta e sete mil, quinhentos e doze reais);
c) Ficam reeleitas para o mandato de 01 de maio de 2022 à 30 de abril
de 2025, os efetivos membros da diretoria executiva: Presidente: Andréia
Guedes de Oliveira, brasileira, divorciada, empresária, natural de Volta
Redonda/RJ, portadora da carteira de identidade nº 074108804 IPF/RJ,
inscrita no CPF sob o nº 121.879.908-00, residente e domiciliada nesta
cidade de Volta Redonda/RJ, na Rua Vinte e Seis, 643, Tangerial - Vila
Santa Cecília, CEP: 27.262-500; Vice-Presidente: Vera Lúcia Guedes
de Oliveira, brasileira, viúva, empresária, natural de Volta Redonda/RJ,
portadora da carteira de identidade nº 7.305.413 IPF/RJ, inscrita no CPF
sob o nº 035.862.327-80, residente e domiciliada nesta cidade de Volta
Redonda/RJ, na Rua Senador Pinheiro Machado nº 80, apto 604, Bairro
Jardim Amália; d) Fixar em R$35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) mensais
de honorários para cada membro da diretoria a partir de 01/05/2022.
d) Outros assuntos pertinentes a assembleia geral ordinária: Nada mais
havendo a tratar foi a sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura
desta ata que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes da
AGO. Volta Redonda, 29 de abril de 2022. Andréia Guedes de Oliveira Presidente. Arquivamento Jucerja em 11/05/2022 sob o nº 00004883689.
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TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/ME Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 19 DE ABRIL DE 2022.
As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da TERMINAL GARAGEM dimento temporário. No caso de vacância do cargo de Presidente do ConseMENEZES CÔRTES S.A. (“Companhia”), devidamente convocadas por lho, os acionistas, reunidos em Assembleia Geral, indicarão novo Presidente.
editais publicados no “Monitor Mercantil“, versões Certificada e Impressa, ARTIGO 11 – Competirá ao Conselho de Administração, além das atribuinas edições dos dias 18, 19/20/21 e 22 de março de 2022, nas páginas 7, 9 ções estabelecidas em lei, deliberar sobre as seguintes matérias: (a) aprovar
e 4, respectivamente, instaladas com a presença de acionistas representan- a estrutura administrativa organizacional da Companhia; (b) estabelecer a
do 99,99% do capital social com direito a voto, presididas pelo Presidente do política geral dos negócios e os objetivos principais; (c) aprovar os orçamenConselho de Administração, Sr. MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PE- tos operacionais e de investimentos e verificar seu cumprimento; (d) eleger e
REIRA, e secretariadas pelo Sr. MARCELO SIQUEIRA DE CARVALHO, re- destituir os membros da Diretoria e estabelecer seus poderes, funções e dializaram-se, cumulativamente, às 11 (onze) horas do dia 19 de abril de 2022, visão da remuneração global fixada pela Assembleia Geral, além daqueles já
na sede da Companhia, na Rua São José, nº 35, 16º andar, Centro, no Rio previstos neste estatuto; (e) contratar ou demitir auditores externos; (g) aprode Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Na conformidade da Ordem do Dia e var as Demonstrações Financeiras e as propostas de dividendos a serem
estando presentes às Assembleias os Administradores da Companhia e o submetidas à assembleia dos acionistas; (h) declarar dividendos intermediárepresentante legal da empresa de auditoria externa independente, BKR - rios, à conta de lucros e/ou de Reservas de Lucros apurados em balanços
Lopes, Machado Auditores, as seguintes deliberações foram tomadas por anuais, semestrais ou de períodos menores; e (i) autorizar a aquisição pela
unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quan- Companhia de ações de sua emissão, para efeito de cancelamento ou perdo exigido por lei: (a) aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial e as manência em tesouraria, e posterior alienação. Parágrafo Primeiro – As
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu Presiem 31 de dezembro de 2021, documentos esses aprovados por unanimidade dente, mediante carta registrada ou protocolada, correio eletrônico (e-mail),
pelo Conselho Fiscal da Companhia em parecer do dia 23.02.2022, e, publi- enviados aos Conselheiros, com antecedência mínima de 10 (dez) dias para
cados no “Monitor Mercantil”, versões Certificada e Impressa, na edição do as reuniões ordinárias e de 48 (quarenta e oito) horas para as extraordinádia 04 de março de 2022, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios rias, em ambos os casos deverá constar do aviso de convocação a pauta da
a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme permitido pelo pará- reunião e as deliberações a serem tomadas. Parágrafo Segundo – Considegrafo 5º do mesmo artigo; (b) aprovar, de acordo com a Proposta da Direto- rar-se-á dispensada a convocação para a reunião à qual comparecerem toria, datada de 17.03.2022, que é Documento I da presente ata, autenticado dos os Conselheiros. Parágrafo Terceiro – Qualquer membro de Conselho
pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia, o Orçamento de de Administração poderá ser representado por outro Conselheiro nas reuniCapital para 2022; (c) aprovar a absorção do resultado do exercício, o preju- ões do Conselho e poderá votar através de carta, correio eletrônico (e-mail)
ízo no montante total R$3.289.649,68 (três milhões, duzentos e oitenta e ou outra forma de comunicação escrita. Os membros do Conselho de Adminove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), nistração que se fizerem representar e/ou enviarem seus votos na forma desreferente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, confor- crita neste parágrafo serão considerados como presentes à reunião. Paráme a seguir: (c.1) aprovar em decorrência do prejuízo do exercício, a absor- grafo Quarto – As reuniões do Conselho de Administração somente se insção pelas Reservas de lucros do valor total registrado em prejuízo acumula- talarão com o quórum mínimo de 03 (três) conselheiros e deliberará por
do, alterando o saldo da Reserva de Retenção de Lucros, conforme Orça- maioria simples dos votos dos conselheiros presentes às reuniões, cabendo
mento de Capital, para R$11.483.001,10 (onze milhões, quatrocentos e oi- o voto de qualidade ao Presidente do Conselho. Parágrafo Quinto – As atas
tenta e três mil, um real e dez centavos), que corresponde ao valor de (i) das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas em livro próprio
14.772.650,78 (quatorze milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e assinadas pelos Conselheiros presentes. Seção II – Diretoria - ARTIGO 12
e cinquenta reais e setenta e oito centavos), retidos nos exercícios anteriores – A Diretoria será composta de no mínimo 02 (dois) membros e no máximo
de 2020 e aprovado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 27 04 (quatro) membros, designados Diretor-Presidente, Diretor Jurídico, Diretor
de abril de 2021 e registrado em conta de Reserva de Retenção de Lucros de Relações com Investidores e Diretor Administrativo, Financeiro, Operacio– Investimento de Capital de 2020, (ii) R$3.289.649,68 (três milhões, duzen- nal, eleitos pelo Conselho de Administração, para mandatos de 3 (três) anos,
tos e oitenta e nove mil , seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro – Os Diretores serão investidos
centavos), referente ao prejuízo do exercício de 2021. O valor total de em seus cargos independentemente de caução, como permitido por lei. PaR$11.483.001,10 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, um real e rágrafo Segundo – Ao final de seus mandatos, os Diretores permanecerão
dez centavos) é baseado no Orçamento de Capital, aprovado em Ata da Reu- em seus cargos até que os novos Diretores tomem posse. ARTIGO 13 – Em
nião do Conselho de Administração de 17 de março de 2021; (d) fixar para a caso de impedimento temporário ou ausência de qualquer Diretor, o Conseadministração da Companhia, para o presente exercício social, uma remune- lho de Administração indicará um substituto para desempenhar as funções do
ração global de até R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a ser Diretor ausente. Em caso de vaga definitiva de qualquer cargo da Diretoria, o
distribuída entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, Conselho de Administração indicará, no prazo de até 30 (trinta) dias um novo
conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração; (e) aprovar Diretor, o qual ocupará a vaga pelo tempo de mandato que faltar ao Diretor
a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a en- substituído. ARTIGO 14 – A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses
cerrar-se em 31 de dezembro de 2022; (f) eleger para o Conselho Fiscal da sociais o exigirem, sendo que suas deliberações serão tomadas por maioria
Companhia, para mandatos que se estenderão até a Assembleia Geral Ordi- de votos. ARTIGO 15 – A Diretoria terá poderes de representação, adminisnária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar tração e gestão dos negócios sociais, podendo decidir sobre a prática de toem 31 de dezembro de 2022: (f.i) por indicação do acionista controlador, os dos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com
Srs. ERICK MENDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, portador o objeto da sociedade e que não forem de competência privativa da Assemda Carteira de Identidade nº RJ-047950/O CRC-RJ e inscrito no CPF/MF sob bleia Geral ou do Conselho de Administração, observadas as disposições
o n.º 383.357.867-04, residente e domiciliado na Avenida Maracanã, nº 1461, deste Estatuto. Parágrafo Primeiro – Compete ao Diretor-Presidente: (i) preapartamento 901, Tijuca, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: sidir as reuniões da Diretoria; (ii) cumprir e fazer cumprir as deliberações, as
20511-000, e, PAULO CESAR RIBEIRO GOMES, brasileiro, casado, conta- políticas e as diretrizes gerais dos acionistas, na condução das atividades da
dor, portador da Carteira de Identidade nº 060742/O-2 - CRC/RJ e inscrito no Sociedade, incluindo os orçamentos anual e plurianual; (iii) contratar e demiCPF/ME sob o n.º 160.179.277-87, residente e domiciliado na Rua Queiroz tir funcionários; (iv) fiscalizar a preparação dos livros e registros comercias e
Junior, nº 95, apartamento 805, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Estado do fiscais da Sociedade; (v) providenciar para que os Acionistas, o Conselho de
Rio de Janeiro, CEP 22775-170, como membros efetivos; e os Srs. WALDE- Administração e a Diretoria recebam as demonstrações de resultado trimesMAR JOSÉ GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, contador, portador da tral. Parágrafo Segundo – Compete ao Diretor Jurídico: (i) fiscalizar a prepaCarteira de Identidade nº 062301/O – CRC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º ração dos livros e registros societários da Sociedade; (ii) manter atualizado
383.635.777-15, residente e domiciliado na Rua das Rosas, nº 810, aparta- toda escrituração societária da Sociedade; (iii) acompanhar e/ou conduzir
mento 201, Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP todos os processos administrativos e judiciais da Sociedade; e (iv) conduzir
21330-680, e, VALDEMAR FRANCISCO, brasileiro, casado, contador, por- todos os assuntos jurídicos da Sociedade à luz da legislação societária bratador da Carteira de Identidade nº 41.848 – CRC/RJ e inscrito no CPF/ME sileira e leis específicas, conforme a especificidade da matéria. Parágrafo
sob o nº 353.227.487-68, residente e domiciliado na Rua Marechal Raul de Terceiro – Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) a prestação
Albuquerque, nº 206, apartamento 704, Charitas, em Niterói, Estado do Rio de informações ao público investidor, à Comissão de Valores Mobiliários –
de Janeiro, CEP 24370-025, como suplentes; e (f.ii) por indicação do acionis- CVM, à bolsa de valores e ao mercado de balcão organizado; e (ii) manter
ta minoritário, o Sr. DIEGO CARNEIRO BATISTA DE MORAIS, brasileiro, atualizado os registros da Companhia. Parágrafo Quarto – Compete ao Dicasado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 24.508.363-9 - retor Administrativo, Financeiro e Operacional: (i) fazer recomendações e
DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 133.255.177-73, residente e do- providenciar financiamentos, de curto ou longo prazo, das operações da Somiciliado na Travessa Nogueira, nº 85, casa 1, Neves, em São Gonçalo, no ciedade; (ii) ser o responsável pelas negociações com instituições financeiRio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24425-010, como membro ras; (iii) supervisionar e administrar as atividades comerciais da Sociedade;
efetivo, e, VITOR HUGO PORTO ALTINO VIEIRA, brasileiro, solteiro, econo- (iv) planejar e coordenar os programas de comercialização da sociedade; (v)
mista, portador da Carteira de Identidade nº 21.418.652-0 - DETRAN e inscri- estabelecer políticas concernentes à área comercial, acompanhando sua
to no CPF/ME sob o nº 131.915.427-10, residente e domiciliado na Rua Ed- execução, objetivando o cumprimento das metas a serem alcançadas; (vi)
mur Péricles Camargo, nº 27, Bangu, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de manter-se atualizado quanto à evolução do mercado, visando identificar noJaneiro, CEP 21832-145, como membro suplente. As deliberações a seguir vas oportunidades de negócios e estabelecendo políticas e estratégias adeforam tomadas por maioria de votos, abstendo-se de votar o acionista Fundo quadas aos objetivos da sociedade; (vii) formular programas para manter e/
de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado: (g) aprovar ou aumentar a capacidade competitiva da sociedade; (viii) supervisionar e
a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para cancelar 2 administrar os funcionários das áreas administrativa e operacional da Socie(duas) ações em Tesouraria, nos termos do texto consolidado abaixo; (h) dade; (ix) direcionar a área de tecnologia da informação da sociedade, de
aprovar a alteração do artigo 11º do Estatuto Social da Companhia, especifi- forma que os sistemas estejam condizentes com a necessidade. ARTIGO 16
camente os parágrafos 1º e 3º, para incluir a modalidade de correio eletrôni- – A sociedade obrigar-se-á: (a) pela assinatura conjunta de quaisquer dois
co; (i) aprovar a alteração do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, Diretores; (b) pela assinatura de um Diretor em conjunto com a assinatura de
para modificar a composição das diretorias; (j) aprovar a alteração do artigo um procurador constituído para representar a sociedade, desde que assim
15 do Estatuto Social da Companhia em função das alterações havidas no previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão
artigo 12, mencionadas acima, e, (k) aprovar, em virtude das alterações aci- dos poderes nele contidos; ou (c) pela assinatura conjunta de dois procurama e anteriores a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa dores constituídos para representar a sociedade, desde que assim previsto
a ser regido pelo texto a seguir. “ESTATUTO SOCIAL DA TERMINAL GA- nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão dos
RAGEM MENEZES CÔRTES S.A.”- CNPJ/MF nº 02.664.042/0001-52 - poderes neles contidos. Parágrafo Único – Com exceção das procurações
NIRE 33.300.26031-5 - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OB- outorgadas para advogados, com poderes de representação da sociedade
JETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO - ARTIGO 1º – A sociedade anôni- em quaisquer processos judiciais ou administrativos, todas as procurações
ma opera sob a denominação de Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. e outorgadas pela sociedade serão, obrigatoriamente, assinadas por dois Direrege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. tores, terão prazo de validade determinado, não superior a um ano, e vedaARTIGO 2º – A Companhia tem sede e foro jurídico na cidade do Rio de Ja- rão o substabelecimento, sob pena de nulidade. ARTIGO 17 – São expressaneiro, Estado do Rio de Janeiro, em seu imóvel situado na Rua São José, nº mente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer atos praticados por
35, com entrada suplementar pela Avenida Erasmo Braga, nº 278. Parágrafo administradores, procuradores ou empregados da sociedade que sejam esPrimeiro – A Companhia exercerá suas atividades nas seguintes unidades tranhos ao objeto social ou aos negócios da sociedade, tais como avais, fiando imóvel: (a) escritório administrativo: 16º andar, para onde deverão ser ças, endossos e outras garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido
encaminhadas todas as correspondências; e (b) operacional: nos estaciona- expressa e previamente aprovados pela Assembleia Geral. CAPÍTULO IV mentos do 2º ao 12 e 14 andares. Parágrafo Segundo – A companhia pode- DAS ASSEMBLEIAS GERAIS - ARTIGO 18 – A Assembleia Geral reunir-será, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, transferir e/ou en- -á, ordinariamente, nos quatro meses que se seguirem ao término do exercícerrar filiais em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedeci- cio social e, extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir. Padas a legislação e as normas aplicáveis. ARTIGO 3º – A Companhia tem por rágrafo Único – A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Adobjeto: (a) administrar atividades de terminal de passageiros; (b) administrar ministração ou por qualquer acionista e os trabalhos serão dirigidos por Preatividades de garagem de veículos em seu imóvel; (c) administrar atividades sidente e Secretário indicados pelos acionistas presentes. ARTIGO 19 – As
de garagem de veículos em imóveis de terceiros públicos e/ou privados; (d) seguintes deliberações das Assembleias Gerais dependerão sempre de voto
cobrar tarifas de embarque do terminal, observada a legislação aplicável; (e) favorável de acionistas que representem, no mínimo, 51% (cinquenta e um
alugar lojas, salas, vagas de estacionamento, bilheterias e outros espaços de por cento) do total do capital social com direito a voto: (a) alterações do Estaseu imóvel e imóvel de terceiros, público e/ou particular; (f) realizar exposi- tuto Social que modifiquem a estrutura administrativa ou o objeto social; (b)
ções, eventos, feiras de amostras e congressos, (g) participar de concorrên- encerramento das atividades, dissolução, liquidação ou cessação do estado
cias, licitações, convites, pregões e quaisquer outros procedimentos licitató- de liquidação da sociedade; (c) aquisição pela sociedade do controle de ourios que tenham como escopo executar serviços correlatos com suas ativida- tra sociedade; (d) incorporação, fusão e cisão da ou pela sociedade; (e) disdes fins, e, (h) a incorporação de empreendimentos imobiliários próprios, tribuição de dividendos, em cada exercício, em valor superior a 25% (vinte e
podendo a sociedade executar e/ou contratar a execução de todos os servi- cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma do artigo 202 da Lei
ços ordinários, extraordinários e complementares necessários, compra e nº 6.404/76; (f) resgate e/ou amortização de ações da sociedade; e (g) fixavenda de imóveis próprios, participação com capital próprio em empreendi- ção da remuneração global dos administradores. CAPÍTULO V - CONSEmentos de qualquer natureza, podendo ainda, participar do capital de outras LHO FISCAL - ARTIGO 20 – O Conselho Fiscal, que não funcionará em caempresas na qualidade de acionista ou quotistas e também em consórcios ráter permanente, será constituído de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, de
para a realização de objetivo determinado. ARTIGO 4º – A Companhia tem 5 (cinco) membros e igual número de suplentes, e será instalado apenas nos
prazo de duração indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL E AÇÕES - ARTI- exercícios sociais em que seu funcionamento for solicitado pelos acionistas,
GO 5º – O Capital Social é de R$ 2.018.000,00 (dois milhões e dezoito mil na forma e condições previstas em lei. Parágrafo Único – Os membros do
reais), dividido em 526.306 (quinhentas e vinte e seis mil trezentas e seis) Conselho Fiscal terão a qualificação, competência, deveres e prazo de manações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único – Não dato estabelecidos em lei. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSserão emitidos certificados, porquanto todas as ações serão nominativas. TRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO - ARTIGO 21 – O
ARTIGO 6º – Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo PriAssembleia Geral. ARTIGO 7° – Os acionistas terão direito de preferência meiro – Ao final de cada exercício, a Diretoria fará elaborar um Balanço Papara a subscrição de novas ações na proporção que possuírem na ocasião trimonial e as demais Demonstrações Financeiras previstas em lei. Parágraem que se deliberar sua emissão. O direito de preferência deverá ser exerci- fo Segundo – Do lucro líquido então obtido ajustado na forma do artigo 202
do dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da ata da as- da Lei das Sociedades por Ações, 25% (vinte e cinco por cento) será declasembleia que deliberar sobre a emissão ou dos respectivos avisos no Diário rado e pago como dividendo mínimo aos acionistas. ARTIGO 22 – A sociedaOficial do Estado. CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 8º – A socie- de poderá levantar balanços semestrais ou de períodos menores, observadade será administrada por um Conselho de Administração e por uma Dire- das as prescrições legais. ARTIGO 23 – A sociedade poderá distribuir, por
toria, conforme previsto neste Estatuto. Parágrafo Único – Os acionistas deliberação do Conselho de Administração, observadas as disposições estareunidos em Assembleia Geral, observadas as disposições legais e estatutá- tutárias, os dividendos à conta de lucros então apurados. CAPÍTULO VII rias, fixarão o montante global anual dos honorários do Conselho de Adminis- LIQUIDAÇÃO - Artigo 24 – A sociedade entrará em liquidação nos casos
tração e da Diretoria, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração previstos em lei. Parágrafo Único – Compete à Assembleia Geral estabeleproceder ao rateio de tais honorários entre seus membros e os da Diretoria. cer a forma de liquidação e eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que
Seção I – Conselho de Administração - ARTIGO 9º – O Conselho de Admi- deverá funcionar durante o período de liquidação. CAPÍTULO VIII - DISPOnistração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, de até 05 SIÇÕES GERAIS - ARTIGO 25 – O presente Estatuto Social rege-se pelas
(cinco) membros, dentre os quais um será o Presidente, todos eleitos pela disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas respectivas
alterações. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes,
Assembleia Geral, para mandatos de 3 (três) anos, permitida a reeleição.
que a subscrevem. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022. Marcello Romualdo
Parágrafo Primeiro – Ao final de seus mandatos, os Conselheiros permane- da Silva Pereira, Presidente da Mesa; Marcelo Siqueira de Carvalho, Secrecerão em seus cargos até que os novos Conselheiros tomem posse. Pará- tário da Mesa. MERCATOR INVESTMENT FUND LIMITED - Marcello Romugrafo Segundo – No caso de ocorrer vaga no Conselho de Administração, os aldo da Silva Pereira; FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RIO PRETO
acionistas, reunidos em Assembleia Geral, indicarão um substituto pelo perí- MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - Antonio Carneiro Alves; MARodo restante do mandato do Conselheiro substituído. ARTIGO 10 – Nos ca- CELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA - Presidente da Mesa; MARCELO
sos de ausência ou impedimento temporário do Presidente, os acionistas, SIQUEIRA DE CARVALHO - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Regisreunidos em Assembleia Geral, indicarão um entre os Conselheiros para trada sob o nº 00004881730 em 10/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho exercer a presidência do Conselho durante o prazo de tal ausência ou impe- Secretário-Geral.
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Julgamento sobre o destino da Eletrobras deve retomar nesta quarta-feira
Críticos da privatização afirmam que R$ 67 bilhões é pouco mais de 10% do valor real

O

julgamento sobre
o processo de privatização da Eletrobras deve ser retomado
nesta quarta-feira. Ainda
em análise pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), as
mudanças na empresa (Lei
14.182/21) foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado no ano passado. Valor
muito abaixo do preço real
- cerca de 10% da totalidade do ativo - engrossa a lista
de razões apontadas pelos
críticos ao processo.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, a pressa e falta de transparência
também foram algumas
das críticas feitas por participantes de uma audiência
da Comissão de Legislação
Participativa da Câmara,
na segunda-feira (16). Já
representante do governo
afirmou que o processo
está maduro e que se trata
de capitalização para retomar capacidade de investimentos da empresa.
“Nós estamos falando
de uma empresa que vale-

ria hoje no mínimo R$ 400
bilhões, para se construir
uma Eletrobras, e o que se
quer é entregar essa empresa por R$ 67 bilhões,
pouco mais de 10% do seu
valor. Valor muito além de
monetário financeiro, empresa portadora de futuro
e de presente. Famílias escolhem entre comer e pagar a conta de luz. O que
nós estamos vendo aqui é
um projeto de privatização
que não vai ter outro efeito que não aumentar, ainda mais, a conta de luz para as famílias brasileiras”,
disse Ikaro Chaves, representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários,
a privatização deve significar aumento na conta de
luz para o consumidor.
Chaves apontou o que
ele considera uma série
de fraudes no processo
de privatização da companhia. Por exemplo, para se chegar ao valor de
R$ 67 bilhões, segundo o
eletricitário, foi utilizado o
custo marginal da expan-

são (CME) levando-se em
conta apenas o parâmetro
energia, quando o custo
total deveria levar em conta os parâmetros energia e
potência, o que já elevaria
o valor de 67 para R$ 113
bilhões, uma diferença de
R$ 46 bilhões.
Presidente da Comissão
de Legislação Participativa
e autor do requerimento
para a realização da audiência, o deputado Pedro Uczai
(PT-SC) defendeu uma mobilização para pressionar o
TCU na análise do caso.
“Que esse processo mobilizador possa se transformar, no dia 18, em um
momento de grande mobilização presencial em Brasília por ocasião da pauta
colocada junto ao Tribunal
de Contas da União. Esperamos que o tribunal,
com lucidez, com responsabilidade e com profundo
comprometimento com a
soberania nacional e energética possa novamente dar
tempo para que a sociedade compreenda o que está

acontecendo com a privatização, se ocorrer”, observou o deputado.

o papel do Estado e onde
deve aplicar seus recursos
escassos”, afirmou.

Capacidade de investir

Falta de debate

Já o diretor de programa da Secretaria Executiva
do Ministério de Minas e
Energia, Anderson Marcio de Oliveira, disse que
o processo de capitalização
da Eletrobras está maduro,
pois debates nesse sentido
ocorrem desde o governo
do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso (19952002).
“Tanto o setor elétrico
hoje é maduro para ter uma
Eletrobras privada quanto,
na verdade, é necessário
que a Eletrobras seja privada, porque a Eletrobras
hoje necessita de elevados
investimentos para manter
tanto o seu market share,
sua capacidade de atuação
no mercado que tem hoje, como a necessidade de
expandir. E, de fato, por
questões orçamentárias e
definições de qual deve ser

A advogada Elisa Oliveira Alves, da Advocacia Garcez, que também representa
o Coletivo dos Eletricitários, disse que a privatização
foi votada pelo Congresso
sem qualquer debate público, uma vez que o tema foi
analisado durante a pandemia, e quando as comissões
das duas casas legislativas
não estavam funcionando.
Ela também afirmou que
há sigilo de dados em informações que deveriam
ter transparência, como por
exemplo o impacto tarifário
da privatização.
Segundo Alves, a justificativa de que a privatização
é necessária para garantir investimentos foi “plantada”.
“Na verdade, essa perda de
capacidade de investimento
é uma perda plantada porque isso foi determinado
pela União como acionista

majoritário, foi aprovado
em uma política de desinvestimento no conselho de
administração e na assembleia de acionistas da Eletrobras e, neste momento,
essa perda de capacidade é
plantada e serve como justificativa que está ali forjada
para colocar a Eletrobras
como empresa deficitária,
sendo que ela não é”, observou a advogada.
Elisa Alves lamentou a
ausência de representante
da Eletrobras na audiência.
Elvira Baracuhy Cavalcanti
Presta, diretora financeira e
de relações com investidores da Eletrobras, foi convidada para o evento, mas
justificou a ausência.
A Eletrobras é uma sociedade de economia mista e de capital aberto sob
controle acionário do Governo Federal brasileiro e
atua como uma holding,
dividida em geração, transmissão e distribuição, criada em 1962 para coordenar todas as empresas do
setor elétrico.

LEBLON H3
PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ : 23.350.589/0001-53
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017
Descrição
Exercício Atual
Ativo
199.216,53
Ativo Circulante
43.138,01
Disponível
1,00
Bancos Conta Movimento
1,00
Bradesco (70)
1,00
Aplicações
43.137,01
Bradesco (2660)
43.137,01
Ativo Não Circulante
156.078,52
Imobilizado
156.078,52
Terrenos (441)
149.178,52
Benfeitorias em Imóveis Próprios (4487)
6.900,00
Passivo
199.216,53
Passivo Circulante
3.422,82
Obrigações Trabalhistas
2.822,82
Salários a Pagar (833)
1 .394,52
INSS a Recolher (847)
1.058,62
FGTS a Recolher (854)
305,48
Contribuição Sindical a Recolher (861)
64,20
Contas a pagar
600,00
Honorários Contábeis a Pagar (3444)
600,00
Patrimônio líquido
195.793,71
Capital Social
469.178,52
Capital Social (1022)
469.178.52
Lucros / Prejuízos acumulados
273.384,81
Prejuízos Acumulados (1183)
204.433,01
Prejuízo do Exercício (1190)
68.951,80
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2017 até 31/12/2017
Descrição
Exercício Atual
Custos e Despesas
Despesas
Despesas Operacionais
Despesas com Pessoal
Salários
17.490,00D
Férias
1.936,00D
13° Salário
1.548,91D
INSS
5.621,30D
FGTS
1.677,99D
=Despesas com Pessoal
28.274,20D
Despesas Gerais
Manutenção e Conservação
1.590,00D
Legais e Judiciais
24.628,45D
Vale Transporte
1.236,60D
Honorários Contábeis
7.800,00D
Honorários Advocaticios
4.195,21D
=Despesas Gerais
39.450,26D
Despesas Financeiras
Despesas e Juros Bancários
1.206,03D
Juros e Multas
21,31D
=Despesas Financeiras
1.227,34D
=Despesas Operacionais
68.951,80D
=Total - Despesas
68.951,80D
=Total - Custos e Despesas
68.951,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS
0,00C
DESPESAS + CUSTO
68.951,80D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:
68.951,80
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018
Descrição
Exercício Atual
Ativo
205.716,70
Ativo Circulante
49.638,18
Disponível
1,00
Bancos Conta Movimento
1,00
Bradesco (70)
1,00
Aplicações
49.637,18
Bradesco (2660)
49.637,18
Ativo Não Circulante
156.078,52
Imobilizado
156.078,52
Terrenos (441)
149.178,52
Benfeitorias em Imóveis Próprios (4487)
6.900,00
Passivo
205.716,70
Passivo Circulante
675,08
Obrigações TrabaIhistas
64,20
Contribuição Sindical a Recolher (861)
64,20
Contas a pagar
610,88
Honorários Contábeis a Pagar (3444)
610,88
Patrimônio líquido
205.041,62
Capital Social
559.178,80
Capital Social (1022)
559 178,80
Lucros / Prejuízos acumulados
354.137,18
Prejuízos Acumulados (1183)
275.917,96
Prejuízo do Exercício (1190)
78.219,22
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2018 até 31/12/2018
Descrição
Exercício Atual
Receita
Receitas Operacionais
Receitas Financeiras
Receitas Financeiras
Rendimentos com Aplicações Financeiras
140,31C
=Receitas Financeiras
140,31C
=Receitas Financeiras
140,31C
=TotaI - Receitas Operacionais
140,31C
=Total - Receita
140,31C
Custos e Despesas
Despesas
Despesas Operacionais
Despesas com Pessoal
Salários
24.141,46D
Férias
1.538,93D
13° Salário
1.604,91D

177.608,13
6.476,18D Passivo
5.852,14
1.880,63D Passivo Circulante
3.182,27
35.642,11D Obrigações Trabalhistas
Salários a Pagar (833)
1.205,33
1.454,01
657,52D INSS a Recolher (847)
522,93
7.939,75D FGTS a Recolher (854)
2.669,87
913,52D Contas a pagar
2.669,87
9.510,79D Honorários Contábeis a Pagar (3444)
Patrimônio líquido
171.755,99
609.177,13
1.668,50D Capital Social
559.178,80
255,46D Capital Social (1022)
49.998,33
1.923,96D Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (2821)
Lucros / Prejuízos acumulados
437.421,14
395.847,30
31.282,67D Prejuízos Acumulados (1183)
41.573,84
31.282,67D Prejuízo do Exercício (1190)
78.359,53D
Balanço
de
Resultado
Econômico
de
01/01/2020
até
31/12/2020
78.359,53D
Descrição
Exercício Atual
78.359,53D
Custos e Despesas
140,31C Despesas
78.359,53D Despesas Operacionais
78.219,22 Despesas com Pessoal
Salários
20.320,04D
Férias
1.799,97D
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019
13o Salário
1.292,64D
Descrição
Exercício Atual
6.274.36D
Ativo
166.240,62 INSS
1.872,94D
Ativo Circulante
10.162,10 FGTS
31.559,95D
Disponível
1,00 =Despesas com Pessoal
Bancos Conta Movimento
1,00 Despesas Gerais
610.46C
Bradesco (70)
1,00 Vale Transporte
8.695,15D
Aplicações
10.161,10 Honorário Contábeis
8.084,69D
Bradesco (2660)
10.161.10 =Despesas Gerais
Ativo Não Circulante
156.078,52 Despesas Financeiras
1.929,20D
Imobilizado
156.078,52 Despesas e Juros Bancários
1.929,20D
Terrenos (441)
149.178,52 =Depesas Financeiras
41.573,84D
Benfeitorias em Imóveis Próprios (4487)
6.900,00 =Despesas Operacionais
41.573,84D
Passivo
166.240,62 =Total - Despesas
41.573,84D
Passivo Circulante
2.909,12 =Total - Custos e Despesas
Obrigações Trabalhistas
2.270,06 RESULTADO DO EXERCÍCIO
0,00C
Salarios a Pagar (833)
1.479.65 RECEITAS
41.573,84D
INSS a Recolher (847)
587,74 DESPESAS + CUSTO
41.573,84
FGTS a Recolher (854)
202,67 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:
Contas a pagar
639,06
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021
Honorários Contábeis a Pagar (3444)
639.06
Descrição
Exercício Atual
Patrimônio líquido
163.331,50
173.246,11
Capital Social
559.178,80 Ativo
17.167,59
Capital Social (1022)
559.178.80 Ativo Circulante
1,00
Lucros / Prejuízos acumulados
395.847,30 Disponível
1,00
Prejuízos Acumulados (1183)
354,137.18 Bancos Conta Movimento
1,00
Prejuizo do Exercício (1190)
41.774,32 Bradesco (70)
17.166,59
Ajustes de Exercícios Anteriores (5866)
64,20 Aplicações
Bradesco (2660)
17.166,59
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019
Ativo Não Circulante
156.078,52
Descrição
Exercício Atual
Imobilizado
156.078,52
Receita
Terrenos (441)
149.178,52
Receitas Operacionais
Benfeitorias em Imóveis Próprios (4487)
6.900,00
Receitas Financeiras
Passivo
173.246,11
Receitas Financeiras
Passivo Circulante
389,31
Rendimentos com Aplicações Financeiras
124.91C Obrigações Trabalhistas
389,31
=Receitas Financeiras
124,91C FGTS a Recolher (854)
389,31
=Receitas Financeiras
124,91C Patrimônio líquido
172.856,80
=Total - Receitas Operacionais
124,91C Capital Social
659.195,13
=Total - Receita
124,91C Capital Social (1022)
559.178.80
Custos e Despesas
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (2821)
100 016.33
Despesas
Lucros / Prejuízos acumulados
486.338,33
Despesas Operacionais
Prejuízos Acumulados (1183)
437.421,14
Despesas com Pessoal
Prejuízo do Exercício (1190)
48.917,19
Salários
15.266,06D
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2021 até 31/12/2021
13° Salário
1.236.98D
INSS
5.873,42D
Descrição
Exercício Atual
FGTS
1.752,87D Custos e Despesas
=Despesas com Pessoal
24.129,33D Despesas
Despesas Gerais
Despesas Operacionais
Manutenção e Conservação
2.907,73D Despesas com Pessoal
Vale Transporte
4.524,68D Salários
20.594.81D
Honorários Contábeis
8.307,77D Férias
1.881,19D
=Despesas Gerais
15.740,18D 13° Salário
1.808.72D
Despesas Financeiras
INSS
6.814,04D
Despesas e Juros Bancários
1,748,91D FGTS
1.973,01D
=Despesas Financeiras
1.748,91D Ajuda de Custo e Diárias
2.144.07D
Despesas Tributárias
=Despesas com Pessoal
35.215,84D
Impostos e Taxas
280,81D Despesas Gerais
=Despesas Tributárias
280,81D Vale Transporte
483,91 D
=Despesas Operacionais
41.899,23D Honorários Contábeis
4.734,25D
=Total - Despesas
41.899,23D Honorários Advocatícios
5.631,00D
=Total - Custos e Despesas
41.899,23D =Despesas Gerais
10.849,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Despesas Financeiras
RECEITAS
124,91C Despesas e Juros Bancários
2.190,60D
DESPESAS + CUSTO
41.899,23D Juros e Multas
16,42 D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:
41.774,32 =Despesas Financeiras
2.207,02D
Despesas Tributárias
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020
!mpostos e Taxas
645.17D
Descrição
Exercício Atual
=Despesas Tributárias
645,17D
Ativo
177.608,13 =Despesas Operacionais
48.917,19D
Ativo Circulante
21.529,61 =Total - Despesas
48.917,19D
Disponível
1,00 =Total - Custos e Despesas
48.917,19D
Bancos Conta Movimento
1,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO
Bradesco (70)
1,00 RECEITAS
0,00C
Aplicações
21.528,61 DESPESAS + CUSTO
48.917,19D
Bradesco (2660)
21.528.61 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:
48.917,19
Ativo Não Circulante
156.078,52
Carlos Eduardo Vasconcellos - Administrador
Imobilizado
156.078,52
Antonio Carlos S. dos Anjos
Terrenos (441)
149.178.52
Benfeitorias em Imóveis Próprios (4487)
6.900,00
Contador - CRC nº RJ - 079882/O-8
INSS
FGTS
=Despesas com Pessoal
Despesas Gerais
Vale Transporte
Honorários Contábeis
Honorários Advocatícios
=Despesas Gerais
Despesas Financeiras
Despesas e Juros Bancários
Juros e Multas
=Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
Impostos e Taxas
=Despesas Tributárias
=Despesas Operacionais
=Total - Despesas
=TotaI - Custos e Despesas
RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS
DESPESAS + CUSTO
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

