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Atacar o estrago feito por essas
políticas ao longo de quase 4 décadas.
Por J. Carlos de Assis, página 2

Movimenta a economia, preserva a
história e protege o meio ambiente.
Por Chef Dann Mattos, página 2

EUA suspenderam sanções a
fertilizantes, mas Europa manteve.
Por Marcos de Oliveira, página 3

América: mais
8 milhões em
insegurança
alimentar

Programa de Lula: defesa
do Estado e do trabalho

Eletrobras:
venda segue
após Furnas
aprovar aporte

Após a expansão econômica
observada em 2021, com crescimento de 6,3% do Produto Interno Bruto (PIB) regional, a América Latina e Caribe atingirá um
crescimento médio de 1,8% em
2022, calcula a Cepal, órgão da
ONU para a região.
Com essa alta, voltará ao padrão de crescimento lento da
média anual 2014–2019 (apenas
0,3%), com a consequente queda
do PIB por habitante.
A forte desaceleração econômica, aumento da inflação e recuperação lenta e incompleta dos
mercados de trabalho aumentarão
os níveis de pobreza e pobreza
extrema, alertou a Cepal nesta
segunda-feira. A Comissão informou que 7,8 milhões de pessoas
se somariam aos 86,4 milhões cuja
segurança alimentar já está em risco.
O secretário-executivo interino
da Cepal, Mario Cimoli, afirmou
em entrevista coletiva que a situação atual não deve ser vista como
um fenômeno isolado, pois seus
efeitos se somam aos causados
por mais de uma década de crises
acumuladas.
Nesta segunda-feira, uma nova caravana com mais de 10 mil
imigrantes centro-americanos, venezuelanos e caribenhos deixou o
sul do México com o objetivo de
chegar à fronteira com os Estados
Unidos.

Esboço foi apresentado aos partidos da coalizão

O presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira,
suspendeu as liminares que impediam a realização da Assembleia
Geral de Debenturistas de Furnas.
Assim, a assembleia foi realizada e os debenturistas de Furnas
aprovaram o aporte de R$ 681
milhões na Madeira Energia S/A.
A Associação dos Empregados de
Furnas (Asef) e a Caixa de Assistência de Furnas e Eletronuclear
(Caefe) anunciaram que vão recorrer da decisão.
Segundo a Eletrobras, a autorização para a emissão de debêntures é condição para a realização da
oferta pública global de ações da
companhia. Se a assembleia não
tivesse sido realizada, a venda da
estatal seria paralisada.

Presidente do
México não vai à
Cúpula dos EUA
O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador,
confirmou que não participará da
Cúpula das Américas, que começou nesta segunda-feira, devido
à exclusão de Cuba, Vebezuela e
Nicarágua pelo Governo dos Estados Unidos. “É hora de mudar
a prática política dominante”, disse AMLO, como é conhecido, a
jornalistas durante sua coletiva de
imprensa diária no Palácio Nacional da Cidade do México.
“Não pode haver uma Cúpula
das Américas se todos os países
do continente americano não participarem”, insistiu o presidente
mexicano.
O México será representado
pelo secretário de Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, na cúpula,
que será realizada em Los Angeles
até 10 de junho.

O

esboço do programa de
governo de Luiz Inácio
Lula da Silva foi encaminhado aos partidos que compõem a coalizão “Vamos Juntos
pelo Brasil”. Entre as propostas, a
revogação da reforma trabalhista
de Michel Temer, com o trabalho
no centro do projeto de desenvolvimento, e a defesa da Petrobras e
da Eletrobras.
São 90 pontos que estarão em
discussão. Os principais:
– restauração das condições de

vida da população brasileira
– retomada dos investimentos
em infraestrutura, reindustrialização em novas bases tecnológicas e
ambientais e incentivo aos setores
inovadores
– valorização do salário mínimo
– modelo previdenciário que
concilie o aumento da cobertura
com o financiamento sustentável
– um novo regime fiscal, que
possua flexibilidade e garanta a
atuação anticíclica
– uma reforma tributária solidá-

ria, justa e sustentável, que simplifique tributos e distribua renda
– recompor o papel indutor e
coordenador do Estado e das empresas estatais
– forte oposição à privatização
em curso da Petrobras, da PPSA,
da Eletrobras e dos Correios. “A
Petrobras será colocada de novo
a serviço do povo brasileiro e não
dos grandes acionistas estrangeiros”
– fortalecimento dos bancos
públicos

Elaine Menke/Câmara do Deputados
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DISTORÇÕES
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“Marketplace não pode ser
escravidão do século 21”.
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André Cruz,
da Guru.
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Deputado Rogério Correia propõe cortes no orçamento secreto

Orçamento das universidades está R$ 1
bi abaixo do de 2019, fora a inflação

F

alta cerca de R$ 1 bilhão
no Orçamento de 2022 das
universidades federais para
que elas consigam alcançar pelo
menos o que foi gasto em 2019,
antes da pandemia, num total de
R$ 6,2 bilhões. A conta, apresentada pelos dirigentes das instituições em audiência na Comissão de
Educação da Câmara nesta segunda-feira, não inclui a variação da
inflação.
Na última sexta-feira, o governo anunciou corte nas despesas
discricionárias (como luz e alimentação) das universidades de
7,2% para 2022.

Representando o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração, Franklin
Silva Júnior disse que as matrículas nas universidades federais públicas aumentaram de 769 mil em
2009 para 1,1 milhão em 2019. E
mais de 95% das pesquisas são feitas nestas universidades.
A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Sandra Almeida, explica, porém,
que os recursos caíram no período: “Nós estamos maiores, mais
inclusivos, melhores, com mais
impacto para a sociedade; e com
um orçamento que, no caso da

UFMG, está de volta a patamares
de 2009. Quer dizer, não dá, não
tem como nós sustentarmos este
tipo de contexto”, disse a reitora,
de acordo com a Agência Câmara.
O deputado Rogério Correia
(PT-MG) criticou a ausência do
Ministério da Economia na audiência, embora tenha sido convidado. Segundo o parlamentar,
os cortes poderiam ser feitos nas
emendas indicadas pelo relator do
Orçamento deste ano no Congresso: “Este ano são R$ 16,5 bilhões.
Então quando se fala em fazer
contingenciamento, deveriam em
primeiro lugar vir essas emendas.”

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,7839
R$ 4,9880
R$ 5,1344
R$ 0,7207
R$ 283,50

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

0,52% (maio)
1,41% (abril)
1,11%
0,71%
12,75%
0,63% a.m.
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Guerra ao neoliberalismo
Por J. Carlos de
Assis
Através da Escola Superior de Paz, o cineasta Sílvio
Tendler acaba de lançar um
movimento nacional contra
guerras, visando a alcançar
fronteiras mundiais. Estou
ao lado dele. Contudo, há
guerras justas, quando se
trata de guerras contra tiranias. Ele reconhece isso. Pelo meu lado, também reconheço que há guerras justas,
porém no campo da ideologia. E a ideologia mais perniciosa para a humanidade,
mais repugnante, mais cruel
que surgiu nas últimas décadas foi a ideologia neoliberal.
Faço parte de um grupo
de economistas e outros
profissionais que decidiu,
seguindo o caminho de
Tendler, lançar uma “guerra” informatizada, esta contra o neoliberalismo. Vamos
aproveitar esse período de
descenso da pandemia para
usar o que resta de eficácia
das lives para atacar o estrago feito no Brasil por políticas neoliberais ao longo de
quase quatro décadas, sob
o tacape do FMI e do Consenso de Washington. Serão
três meses de guerra através
de lives, sistematicamente.
É preciso considerar que,
na comunidade de economistas, como acontece em
quase todas as comunidades
profissionais, ser adversário
não significa necessariamente ser inimigo. No caso
neoliberal, contudo, houve
um excesso deles. O sofrimento imposto ao povo

brasileiro no período de sua
hegemonia ainda preservada é imperdoável. Eles nos
fizeram recuar décadas no
campo social e, igualmente,
no campo da infraestrutura econômica. Não sobrou
quase nada construído no
país antes deles.
Para as comunidades
mais pobres, foram imensos os sacrifícios impostos
desde os infames acordos
de pagamento da dívida
externa negociados com o
FMI, a partir do início dos
anos 80. Esses sacrifícios
foram agravados, especialmente, depois que assumimos “voluntariamente” os
princípios do Consenso de
Washington. Houve uma
degradação geral dos sistemas públicos de educação,
saúde, transportes públicos,
segurança, saneamento. Ou
tudo que se refere a serviços públicos básicos e essenciais.
É que os tecnocratas neoliberais brasileiros transformaram em dogma de fé
os princípios neoliberais de
equilíbrio a qualquer custo
do orçamento primário, de
realização de superávits primários e, por último, de limitação anual do orçamento, por 20 anos, à inflação
do ano anterior. Isso é simplesmente uma aberração
em termos de políticas públicas: é como se a sociedade brasileira não vá evoluir
por 20 anos, em suas necessidades básicas, as quais, pela Constituição, devem ser
atendidas pelo Estado!
São as parcelas mais vulneráveis da sociedade os

ção do orçamento público
e na naturalização de suas
distorções pela mídia, pela
maioria do Congresso, pelas classes dominantes em
geral e, em parte, pelas elites. Contra isso, as defesas
dos pobres são muito frágeis. A burocracia pública
que cuida do orçamento é
implacável: não há como
escapar das restrições que
impõe do lado dos gastos,
e dos cortes, pelo lado da
despesa.
Vejam o que está acontecendo com as universidades
federais: submetidas a um
corte linear de 14,5% em
suas verbas, não terão como
pagar, neste e nos próximos
anos, despesas básicas por
serviços essenciais como
até mesmo de limpeza, de
água, de energia elétrica.
Estudantes ficarão sem onde morar nas próprias universidades e sofrerão cortes
brutais de bolsas para cursos de formação, aperfeiçoamento e pesquisa. É o futuro do país que está sendo
jogado às moscas pelo governo Bolsonaro.
Contudo, se fôssemos reduzir nosso debate com os
neoliberais a uma equação
simples, diríamos resumidamente: liberem os gastos e
os investimentos públicos,
esqueçam os déficits. Eles
serão compensados pelo
aumento da produção. E o
aumento da produção – em
especial, de produtos alimentares – na medida em
que temos capacidade produtiva e recursos naturais,
reduzirá as pressões inflacionárias, resultando disso

tudo o aumento do emprego, junto com a produção!
Sei que os neoliberais
não aceitarão esse debate
ao vivo. Por isso estamos
colocando-o na forma de
uma declaração de “guerra”
unilateral. Se aceitassem, e
não viessem com essa arrogância de que são “ortodoxos”, poderíamos produzir
esclarecimentos de maior
amplitude sobre a economia política brasileira.
A propósito, acabo de escrever A Economia Brasileira
Como Ela É, um livro-libelo
a ser editado pela Amazon
para circular nas próximas
semanas. Será a base dos
vídeos.
Ortodoxia, pela etimologia, significa “conhecimento certo”. Portanto, quando
os neoliberais se dizem ortodoxos, estão promovendo
um “sequestro” de palavras.
É por isso que é difícil trazê-los para um debate sério,
corpo a corpo. Se eles se
dizem neoliberais, nós nos
devíamos chamar de “neo-ortodoxos” e debatermos
com eles nessa qualidade,
superando a ortodoxia deles pela nossa. De qualquer
forma, preferimos nos qualificar como social desenvolvimentistas, que é a neo-ortodoxia.
Os conceitos dessa neo-ortodoxia, adiantados acima, se colocam num nível
rigorosamente científico e
eliminam todas as contradições da doutrina neoliberal.
Explicam, principalmente,
as razões do fracasso da
aplicação do neoliberalismo doutrinário à econo-

mia real, especialmente nas
últimas duas décadas e,
com destaque, nos anos de
radicalismo neoliberal de
Temer e Bolsonaro. É um
fracasso refletido, sobretudo, no custo de vida e na
degradação do mercado de
trabalho.
Nossa “guerra” contra
o neoliberalismo, durante o trimestre de junho a
agosto, começou na última
sexta, dia 3, com uma live
a ser replicada nas redes e
pelo Instagram e outras plataformas. É pela vida, pela
liberdade, pelo respeito à
propriedade individual e pelo direito ao pleno emprego
– fundamentos da democracia moderna, segundo
os filósofos sociais que a
anunciaram. Não será uma
“guerra” de economistas.
Nela, certamente, vai haver
lugar para todos os combatentes de boa vontade.
Entre os economistas,
um grupo de vanguarda terá papel decisivo nesse movimento: serão os propagadores, no Brasil, da Teoria
Monetária Moderna e do
Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Esses acadêmicos
estão em pé de igualdade
com quaisquer teóricos que,
no mundo, se dedicam à difusão de FF. A eles caberá
quebrar os nós que ainda
aprisionam boa parte de
nossos economistas, infelizmente de várias gerações,
nas poderosas cadeias dos
preconceitos neoliberais.

mo, falamos apenas dos que democrático, pessoas de diconsomem (turistas), mas ferentes classes sociais parpor trás desse setor estão ticipam do setor, desde um
pequenos emprodutor
de
Movimenta
preendedores,
cocada até um
pessoas que fagrande hotel.
a economia,
zem disso a sua
O turismo
preserva
a
vida e que são
envolve
os
história e
cruciais à nossa
planos cultueconomia e ao
ral, social e
protege
lazer. É imporambiental, e
o
meio
tante percebernão apenas o
ambiente
mos e falarmos
e c o n ô m i c o.
da cadeia proPrecisamos
dutiva e o poder agregador mostrar isso às pessoque ela traz. O turismo é as. O pequeno produtor

agropecuário que vende
suas frutas nas feiras, o
artesão que expõe suas
obras nas lojinhas, e assim por diante.
Na minha cidade natal,
Petrópolis, por exemplo, a
principal atividade econômica deveria ser o turismo,
pois somos uma referência
mundial. E por ser o lugar
onde moro, conheço cada
um e sei o que o setor representa para a cidade. Precisamos de investimentos
da gestão pública, princi-

palmente nos distritos e nas
cidades do interior, para pequenos empreendedores e
produtores, e entender que
o turismo não se faz apenas
com turistas. O potencial é
gigantesco!
O turismo movimenta a
economia, empreende, gera
emprego, preserva a história
e protege o meio ambiente.
E proteção e crescimento
precisam andar lado a lado.

“alvos” principais das restrições orçamentárias e, em
especial, do teto de gastos,
incluídos na Constituição
do país. Contudo, elas não
têm quem fale por elas, a
não ser um grupo minoritário de políticos no Congresso vinculados a partidos de
oposição. A situação começa a mudar, porém, ainda
não no plano da ideologia
econômica. O fracasso do
neoliberalismo tornou-se
um dado da realidade, mas
ainda não foi percebido como tal pelas elites.

Atacar o
estrago feito
por essas
políticas
ao longo
de quase
4 décadas
Isso é o que justifica nossa “guerra” ao neoliberalismo: contra fatos não há
argumentos, mas, no plano
da ideologia, argumentos
podem ser manipulados.
As classes mais vulneráveis
no plano real costumam
ser também vulneráveis no
plano da ideologia. Em economia, quando o noticiário
da grande imprensa começa
a fazer circular, como algo
positivo, que o governo está
cortando gastos, não surpreende se isso é saudado
como positivo pela sociedade, pois assim divulga a
grande mídia.
A principal indicação da
vulnerabilidade das partes indefesas da sociedade,
portanto, está na manipula-

J. Carlos de Assis é economista e
jornalista.

A cadeia produtiva do turismo
Por Chef Dann
Mattos

O

Rio de Janeiro é
um dos principais
destinos de turismo no Brasil. Cerca de um
terço de turistas do exterior
opta pela capital fluminense, de acordo com dados do
Ministério do Turismo. Esse
número também é expressivo se colocarmos o turismo
local: são aproximadamente
100 milhões de brasileiros

que visitam as terras cariocas, em uma economia que
movimenta mais de US$ 18
bilhões. Mas o potencial é
muito maior se ampliarmos
as possibilidades a todo o
estado e, principalmente,
refletirmos sobre o desenvolvimento do setor a partir
da sua cadeia produtiva.
Mais do que uma atividade econômica, o turismo
representa a “vida de muita
gente”, uma rede que abrange milhares de pessoas.
Quando falamos em turis-
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Inflação já está próxima a dois dígitos
De uma projeção para outra, mercado eleva de 7,99% para 8,89%
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Suicídio da Europa na
guerra por procuração

A

inundação de dólares no mercado, feita pelo Fed,
levou à alta dos preços dos alimentos, acusou o
presidente da Rússia, Vladimir Putin, em entrevista à TV
russa semana passada: “A oferta de dinheiro nos Estados
Unidos cresceu US$ 5,9 trilhões em menos de dois anos,
de fevereiro de 2020 ao final de 2021 (…) A oferta total
de caixa cresceu 38,6%.”
O presidente russo culpa também as políticas de
transição verde na Europa (Green New Deal), que
superestimaram as capacidades de tipos alternativos de
energia. Sob pressão ambientalista, bancos pararam de
emitir empréstimos e infraestrutura para combustíveis
convencionais deixou de ser construída, levando a uma
“escassez de investimentos no setor de energia mundial e, como resultado, a aumentos de preços”, analisa
Putin.
O presidente russo observou que quando os preços
do gás começaram a subir, o mesmo aconteceu com os
preços dos fertilizantes. “Os britânicos e depois os estadunidenses impuseram sanções aos nossos fertilizantes.
Então, tendo percebido o que estava acontecendo, os
norte-americanos suspenderam suas sanções, mas os
europeus não.”
As sanções da União Europeia aos russos estão atingindo exclusivamente utilizadores europeus de energia. Os
produtores russos lucram com receitas mais altas, e países
como Índia e China aproveitam a oferta de óleo e gás da
Rússia.

Token de torcedor
O Fluminense se junta a Barcelona, Manchester
City, Arsenal e mais de 150 organizações esportivas do
mundo na comunidade Socios.com, após o anúncio do
lançamento do Fan Token do clube na rede. O time
carioca se torna o nono entre os principais brasileiros a
ter parceria com o app de engajamento e recompensas
a torcedores.
“Essa parceria abre um universo de possibilidades de
inovação para o crescimento do clube no campo digital
e vai oferecer novas formas de engajamento e interação
com a torcida”, comenta Mário Bittencourt, presidente do
Fluminense.

Milagre dos
cachês milionários
A “cutucada” da cantora Anitta em entrevista (“já
recebi proposta para fazer show de prefeitura ganhando
tanto e devolvendo tanto”) merece ser aprofundada pela
Receita Federal e pela PF.

Rápidas
A EdUERJ abriu chamada para a publicação de
originais de qualidade e interesse público em todas as
áreas do conhecimento, aberta a submissões do Brasil
e do exterior. Inscrições até 30 de agosto. Detalhes em
eduerj.com/?page_id=25065 *** A 6ª Reunião do APL
do Café acontecerá nesta quinta, às 14h, no Museu do
Café (Fazenda São Luiz da Boa Sorte), em Vassouras,
com o apoio do Instituto Preservale *** O ITCN fará
nesta quarta-feira, às 10h, a live “Mulheres e Dinheiro”,
em youtube.com/c/ITCNInstitutodeTecnologiaeCiclodeNumerário *** O Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) homenageará o professor e coordenador
do curso de Biomedicina da Universidade Unigranrio,
Daniel Pereira Reynaldo, como “Biomédico do Ano”.
A homenagem ocorrerá em 16 de junho, às 18h, durante o XVII Congresso Brasileiro de Biomedicina e V
Congresso Internacional de Biomedicina.

O

Banco
Central
divulgou
nesta segunda-feira
atualização parcial das expectativas de mercado,
apuradas de acordo com a
Pesquisa Focus, para o dia 3
de junho de 2022. O mercado projeta uma inflação de
8,89% neste ano e de 4,39%
em 2023 - uma alta de 1,00 e
0,29 ponto percentual, respectivamente, em relação
ao último boletim completo, publicado em 2 de maio.
“Focus veio mostrando o
que já temos visto no mercado.. Um 2022 melhor e
um 2023 muito desafiador,
com tudo que ainda está
acontecendo”, avalia Marcelo Oliveira, CFA e fundador da Quantzed, empresa
de tecnologia e educação
financeira para investidores.
Lembra que a publicação
semanal do Focus está sendo afetada há meses pela
greve dos servidores do BC,
que reivindicam reajuste salarial de 27% e mudanças na
carreira.
Na estimativa divulgada,
se for considerado um pe-

ríodo mais recente, de cinco dias, a mediana fica em
9%. Para 2023, a projeção é
de que a inflação fique em
4,39% (mediana de 30 dias).
Na projeção que considera
cinco dias, o índice é 4,5%.
As projeções para este ano
estão acima da meta de inflação, que é de 3,50%, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual, ou seja, o
limite inferior é 2% e o superior, 5%. Para 2023, o centro
da meta é 3,25%, com intervalo de 1,75% a 4,75%.
O Boletim Focus reúne
a projeção de cerca de 100
instituições do mercado para os principais indicadores
econômicos do país. Esta é
a primeira divulgação, após
cinco semanas de suspensão, em razão da greve dos
servidores do BC, que seguem em paralisação. A edição desta segunda-feira do
boletim tem informações
parciais das projeções do
mercado financeiro feitas
até a última sexta-feira (3).
“Como o mercado já tinha precificado o fim do
mundo com Brasil em re-

cessão em 2022, estão fazendo ajustes, dado os últimos indicadores e jogando
os maiores desafios para
2023, ano pós eleição, em
que teremos um mundo
vivendo com inflação mais
alta e crescimento menor.
Sabemos também que o
Brasil tende a sofrer mais
do que o resto com isso, pelo histórico de inflação alta
e crescimento menor”, disse Oliveira.
A divulgação parcial também sinaliza que o mercado
agora projeta um crescimento de 1,2% do Produto
Interno Bruto (PIB) para
2022 e 0,76% para 2023
(uma alta de 0,5 ponto percentual para este ano, mas
uma queda de 0,24 para o
próximo), além de uma Selic maior no fim de 2023.
Juros, PIB e dolar
De acordo com o boletim, a taxa básica de juros, a
Selic, deve fechar o ano em
13,25% ao ano (mediana
de 30 dias e de cinco dias).
Atualmente, a Selic está em

12,75% ao ano. Para 2023,
o mercado prevê que a Selic fique em 9,75% ao ano
(mediana de 30 dias). Na
mediana de cinco dias, a
previsão é 10,13% ao ano
no final de 2023.
No boletim parcial, divulgado nesta segunda-feira, o mercado projeta um
crescimento, em 2022, de
1,2% do Produto Interno
Bruto (PIB), soma de todos
os bens e serviços produzidos no país. Essa é a previsão mediana de 30 dias. A
estimativa de cinco dias ficou em 1,5%. Para o próximo ano, a previsão é de um
crescimento de 0,76% (30
dias). Considerados os últimos cinco dias, a previsão
cai para 0,47%.
O Focus também trouxe
a expectativa do mercado
em relação ao câmbio. Para 2022, o dólar deve ficar
em R$ 5,05 (30 dias e cinco
dias). Em 2023, a expectativa é de o dólar permaneça
estável (R$ 5,05), na previsão de 30 dias, ou chegue
em R$ 5,10, na estimativa
de cinco dias.

China: Pacote de políticas Cerca de 70% das empresas
para estabilizar a economia ativas no país são MEI

A

s autoridades chinesas divulgaram um
pacote de medidas
políticas detalhadas para estabilizar mais a economia e
coordenar melhor o controle epidêmico e o desenvolvimento econômico.
O pacote, anunciado em
uma reunião do Conselho
de Estado em maio, inclui
33 medidas abrangendo
políticas fiscais e financeiras, bem como políticas de
investimento, consumo, segurança alimentar e energética, cadeias industriais e de
suprimentos e a subsistência das pessoas.
O Conselho de Estado
afirmou que em finanças o
país melhorará as políticas
de reembolso de créditos
de imposto de valor agregado e agilizará seu cronograma de gastos fiscais. “A
emissão e utilização de títulos especiais de governos
locais serão aceleradas com
uma extensão de serviço.
As políticas de garantia de
financiamento do governo
serão ativadas e as políticas
de adiamento dos prêmios
da previdência social e de
apoio ao emprego serão
aprimoradas”.
Em termos de políticas
monetárias e financeiras, a
China diz que incentiva o
reembolso tardio de capital
e juros sobre empréstimos
para pequenas e médias empresas, pessoas autônomas,
motoristas de caminhão e
empréstimos para pessoas físicas para habitação e
consumo afetados pela Covid-19.
“Os empréstimos inclusivos para micro e pequenas
empresas serão ampliados.

As taxas reais de empréstimo serão estabilizadas com
um leve declínio, e serão
feitas melhorias na eficiência do financiamento dos
mercados de capital”, destacou o pacote de medidas.
Investimentos
Quanto à estabilização
do investimento e promoção do consumo, a China
promete acelerar alguns
projetos aprovados de conservação de água e acelerará os investimentos em infraestrutura de transporte,
continuará a construir dutos subterrâneos urbanos,
estabilizará e expandirá o
investimento privado, promoverá o desenvolvimento
saudável e padronizado da
economia da plataforma e
estimulará a compra de carros e eletrodomésticos.
Em relação à segurança
alimentar e energética, serão
intensificadas as políticas de
garantia do lucro dos grãos
para os agricultores. “Será
produzido um carvão de
qualidade, garantindo assim
a segurança, o respeito ao
meio ambiente e a utilização eficiente dele. Além disso, alguns grandes projetos
de energia serão lançados”,
inclui o pacote de medidas.
Segundo a agência Xinhua, para estabilizar as
cadeias industriais e de suprimentos, a China promete
reduzir os custos de serviços públicos para as entidades de mercado, reduzir
e isentar gradualmente seus
aluguéis e ajudará a aliviar a
carga sobre os setores e empresas severamente afetadas
pela pandemia.

A

abertura de empresas no país caiu
3,2% de janeiro a
abril. Quase 70% das empresas em atividade no país
são formadas por microempreendedores individuais (MEI), divulgou nesta
segunda-feira a Secretaria
Especial de Produtividade e
Competitividade do Ministério da Economia. Segundo o boletim Mapa de Empresas, existem 13.489.017
MEI no país, de um total de
19.373.257 empresas ativas.
Segundo agência Brasil,

para o diretor do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração
do Ministério da Economia,
André Luiz Santa Cruz, os
dados mostram o sucesso
das políticas de desburocratização e indicam que o
país deixou de ser hostil ao
empreendedorismo. Fontes
sindicais alertam que esse
tipo de empreendimento
prejudica direitos trabalhistas e reduz a renda do trabalhador que, na sua grande
maioria está reduzida a um
salário mínimo.

TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A.
CNPJ/ME 07.380.119/0001-86 - NIRE 3530057591-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas
dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Em 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede da Terminal de Veículos de Santos
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º
andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011.
Convocação: Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação,
visto estar presente a totalidade dos acionistas. Presença: Presentes acionistas representando 100%
das ações do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final desta ata.
Publicações: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no jornal Monitor
Mercantil, na versão digital e na versão impressa nas páginas 23 e 24, ambos no dia 28 de abril de 2022,
conforme previsto no artigo 289, da Lei nº 6.404/76 e dispensada a publicação do anúncio a que se refere
o artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76. Mesa: Sr. Daniel Pedreira Dorea, Presidente e Sra. Cintya Soares
Lima, Secretária. Ordem do Dia: (I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2021;
(II) deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2021, sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos; (III) Eleger os membros da Diretoria; e (IV) deliberar sobre o valor
global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. Deliberações: Foi
autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: (i) Aprovadas as
contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo
em 31.12.2021; (ii) Aprovada, sem ressalvas, a proposta da Diretoria sobre a destinação do lucro líquido
do exercício social findo em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos no montante de R$ 16.576.111,53
(dezesseis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, cento e onze reais e cinquenta e três centavos),
sendo (i) R$ 4.144.027,88 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil, vinte e sete reais e oitenta e
oito centavos) referente a dividendos mínimos obrigatórios e (ii) R$ 12.432.083,65 (doze milhões,
quatrocentos e trinta e dois mil, oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) referente a dividendos
complementares, sendo R$ 0,081148358 por ação ordinária. (iii) Foram eleitos como membros da
Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2024: Antonio
Carlos Duarte Sepúlveda, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
62.278.276-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 405.695.435-68, com endereço
profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar,
conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de
Diretor-Presidente; Daniel Pedreira Dorea, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado,
portador da carteira de identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº
007.966.045-25, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua
Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim
Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro; Ricardo dos Santos Buteri,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.119.214, expedida
pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 022.898.277-46, com endereço profissional localizado na
Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício
Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor Comercial; Roberto
Teller, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 11.795.113-4
SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.821.048-80, com endereço profissional localizado na Cidade
e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result
Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor de Operações. Os Diretores
tomaram posse nesta data em termo em separado, lavrado em livro próprio arquivado na sede da
Companhia, e declaram não haver impedimento para o exercício da função, nos termos do parágrafo 1º
do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/02. (iv) Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores
fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como
ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que,
após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2022. Daniel
Pedreira Dorea - Presidente; Cintya Soares Lima - Secretária. Assinaturas: Santos Brasil
Participações S.A. - Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com
Investidores; Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor Presidente. JUCESP nº 256.733/22-3 em
23/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Vendas de MEIs e autônomos caíram 9,14% em abril

O

s microempreendedores e autônomos continuam a acumular resultados
ruins em 2022. Segundo o
Índice SumUp do Microempreendedor (ISM), a atividade econômica do setor
caiu 9,14% em abril ante
março de 2022, atingindo
62,67 pontos. Em relação
a abril de 2022, a queda foi
maior: 16,42%. Ainda de
acordo com o estudo, os
dados de abril representam
o segundo pior resultado do
ISM em um ano, superando
apenas o registrado em fevereiro.
O ISM mostra um retrato fiel da realidade econômica do Brasil, pois reflete
as relações de consumo das
classes mais pobres, que são
a maioria no país. Só para se
ter uma ideia, o último le-

vantamento do IBGE mostrou que há mais de 24,5
milhões de profissionais autônomos no país.
Renan Pieri, professor da
Fundação Getúlio Vargas
e um dos responsáveis por
formular o índice, aponta
que o recuo em relação ao
ano passado tem a ver com
a menor renda das famílias.
“Essa queda na renda é
causada por duas razões. A
primeira é o desemprego,
que, embora tenha caído,
está em um patamar elevado. A segunda é a desvalorização do poder de
compra dos consumidores,
que estão pressionados pela inflação. Tudo isso faz
com que as pessoas tenham
que ‘apertar’ o orçamento
e consumir menos, o que
puxa para baixo o ISM. Em
relação à queda ante março,

há ainda um fator sazonal:
tivemos dois feriados prolongados em abril que causaram uma queda expressiva nas vendas”, diz.
Balanço obtido pelo Sebrae revela que 255,7 mil
empresas de micro e pequeno porte aderiram ao Programa de Reescalonamento
do Pagamento de Débitos
no Âmbito do Simples Nacional (Relp), que teve prazo de adesão encerrado
na última sexta-feira. Esse
número corresponde a um
pouco mais de 75% das 340
mil micro e pequenas empresas que tinham optado
pelo Simples Nacional em
janeiro de 2022, mas que se
encontravam com pendências de débitos.
Ainda de acordo com
o levantamento, 124,6 mil
MEI também aproveitaram

Tânia Rego/ABr

a oportunidade para regularizar suas pendências com
melhores condições de pagamento. Somando todas as
opções por porte, 380,3 mil
donos de pequenos negócios aderiram ao Relp.
Os estados do Ceará,
Amapá, Bahia, Santa Catarina, Rondônia e Tocantins

bateram mais 100% da meta de adesões ao Relp no
período de 29 de abril a 3
de junho. Já Acre, Pernambuco e Mato Grosso não
chegaram a 50% da quantidade esperada de pedidos
para inclusão no Relp.
Os empreendedores que
optaram pelo programa

Namorados: consumidor
vai gastar até R$ 200

Labtest cresce no
mercado veterinário

P

Labtest bateu recorde de crescimento no mercado
veterinário. No ano passado, estava previsto aumento de 13%, mas a empresa
chegou a 27%, segundo dados do Instituto Pet Brasil
(IPB). O laboratório mineiro foi o primeiro no Brasil
a criar, desenvolver e validar reagentes bioquímicos
exclusivos para o mercado
veterinário. Até então, os
veterinários só tinham à diposição reagentes humanos.
Para Marcelo Genelhu, gerente de contas estratégicas
na Labtest e diretor de Mer-

esquisa da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP),
encomendada à Pinion,
aponta que as roupas, calçados e acessórios lideram a
intenção de presentes para
o Dia dos Namorados. De
acordo com os entrevistados, pouco mais de 35%
vão presentear na data, enquanto 49,3% disseram que
não pretendem comprar e
outros 15% não souberam
dizer se vão às compras. Foram ouvidas 1.712 pessoas
em todas as regiões do país.
Separadamente, do grupo de entrevistados que
manifestou intenção de
compra, 38,5% respondeu
que vai gastar mais do que
em 2021, enquanto 38,9%
deseja o contrário. Em relação ao gasto médio, a maioria (77,2%) pretende gastar
entre R$ 50 e R$ 200.
A pesquisa ACSP/Pinion
revelou também que grande
parte das compras será realizada em pequenos estabelecimentos (45,3%), em
lojas físicas (63,1%), presencialmente. A forma de
pagamento mais citada foi à
vista (60,8%).
O economista da ACSP
Ulisses Ruiz de Gamboa
avalia que a intenção de
compra de roupas e calçados aumentou levemente
em relação à 2021, apesar
de se manter abaixo do registrado durante o período
pré-pandemia (60/70%). O
economista aponta ainda
que “nesta pesquisa aparecem itens que não eram
mencionados no período

anterior à Covid-19, tais como cesta de café da manhã
e delivery de refeições, refletindo os hábitos do consumidor adquiridos durante
o isolamento social.”
Pesquisa da Fecomércio
RJ mostra que Dia dos Namorados vai movimentar
R$ 807 milhões na economia fluminense.
No Rio, sondagem do
Instituto Fecomércio de
Pesquisas e Análises (IFec-RJ), da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do estado, feita entre os dias 25 e 30 de
maio, com 446 consumidores fluminense, mostra
que 55,6% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Dia dos
Namorados, contra 44,4%
que não têm intenção de
comprar algo. Em 2021,
o número de pessoas que
tinham a intenção de presentear ficou em 60%.
As roupas ainda são as
preferidas da maioria, com
41,5%, seguidas de perfumes e cosméticos, com
28,6%, e calçados, bolsas
ou assessórios, com 28,2%.
Segundo a pesquisa, o gasto médio com os presentes
deve ficar em torno dos R$
187, movimentando R$ 807
milhões na economia do
estado. No ano passado, o
gasto médio ficou em R$
192 e a movimentação financeira foi de R$ 772 milhões.
Ainda segundo o levantamento, 52,4% dos consumidores
entrevistados
disseram que pretendem

comprar os presentes em lojas físicas, enquanto 24,2%
em lojas virtuais. 23,4%
afirmaram que pretendem
comprar em ambos.
Já de acordo com pesquisa encomendada pela Globo, 72% das pessoas pretendem presentear os parceiros
neste ano. Em 2021, o faturamento do varejo eletrônico na data foi de mais de R$
6 bilhões e o tíquete médio,
de R$ 464, considerado alto pelo mercado. Com alta
expectativa de vendas, especialistas recomendam que
os lojistas se preparem com
antecedência para atender a
demanda e também aproveitar a oportunidade para
atrair novos consumidores
e fidelizar os antigos.
A pesquisa apontou que
31% das pessoas devem optar por comprar em marketplaces e 17% em comércio
eletrônico que vendem apenas uma marca.
Neste ano, as categorias
que devem se destacar na
compra dos presentes são
perfumaria (24%), roupas
(24%) e doces (23%). No
segmento de eletrônicos, os
games são a primeira opção. O vinho (31%) e cervejas artesanais ou importadas (30%) estão no topo
da intenção de compra das
bebidas.
No estudo encomendado
pela Globo, o frete grátis
foi apontado por 82% dos
entrevistados como principal motivação de compra.
Já os cupons de desconto
apareceram em 67% das
respostas.

A

cado Saúde Animal e Veterinária da Anbiotec Brasil, o
veterinário passou a ter uma
opção mais rápida e mais segura para o diagnóstico.
“Lançamos recentemente novos reagentes, e quando falamos em reagentes, o
mesmo tipo de reagente que
temos para humanos para
detectar a glicose, ureia, creatinina – como marcadores
renais – nós temos na versão Vet. A Labtest no início
se concentrou nos principais, que são para o perfil
renal, hepático, e outros,
mas vimos que o mercado
se expandiu, se especiali-

podem quitar seus débitos
com descontos proporcionais às perdas de faturamento registradas durante
a pandemia. A expectativa é
que seja possível reduzir ou
até mesmo liquidar multas,
juros e encargos, além de
também parcelar as dívidas
em até 15 anos.

zou, se aprimorou, e isso
fez com que abrisse mercado para outros reagentes
que já estão virando rotina.
Então estamos trazendo esses reagentes para a linha
veterinária, e nosso objetivo
é chegar a um ponto que o
veterinário não precise mais
de reagentes humanos”. Relata Genelhu.
Ele afirma que hoje são
15 reagentes exclusivos para
uso veterinário, mas a Labtest pretende chegar a 20, 25.
“Esses novos reagentes estão
em fase de validação. Vamos
ter, no decorrer de 2022, vários lançamentos”, explica.

Stone Age projeta crescer acima
de 30% com Open Finance

O

avanço da transformação
no
ecossistema financeiro brasileiro motivado pelo Open Finance é
uma das principais apostas
da Stone Age para alcançar,
neste ano, um crescimento
de 30% em relação ao resultado financeiro de 2021.
Para isso, a empresa que é
especializada em soluções
para a tomada de decisões,
oferece um portfólio completo de soluções adaptadas
às condições deste novo cenário.
“A pandemia e as dificuldades econômicas ampliaram significativamente
a necessidade de tomadas
de decisões assertivas e estamos prontos para apoiar
nossos parceiros na superação deste desafio”, afirma
o CEO da Stone Age, Fernando Guimarães.
Segundo ele, a empresa
aposta principalmente em
suas soluções de motor e

mesa de decisão, que podem ser facilmente conectadas aos maiores e mais
variados birôs e Bancos de
Dados do mercado. O principal objetivo destas ferramentas é a mitigação de
riscos e a redução de perdas
em operações de crédito e
fraude, por exemplo.
“O avanço do Open Finance e a consolidação do
Cadastro Positivo ampliarão significativamente o
volume de dados à disposição das empresas, o que
é indiscutivelmente muito
positivo. Apesar disso, elas
precisarão de suporte especializado para transformar
esta quantidade de informações em insights relevantes
para o desenvolvimento de
produtos e serviços estratégicos e customizados de
acordo com seus públicos-alvo”, afirma.
Além da mesa e do motor de decisão, a Stone Age
oferece ferramentas que au-

xiliam as empresas em seus
processos de onboarding
e habilitação dos mesmos
para uso de produtos e serviços. Outras ofertas estão
ligadas ao armazenamento de dados estratégicos
em ambientes protegidos e
ao suporte completo para
aplicação de projetos em
analytics.
“Este portfólio se mostrou absolutamente resiliente durante a pandemia,
levando inclusive a empresa
a crescer em 2021, quando
a maioria das empresas tiveram prejuízo e lutaram
para sobreviver. Agora que
a atividade econômica começa a retomar um nível
de normalidade, notamos
no primeiro semestre uma
quantidade significativa de
projetos sendo retomados
e a expectativa é de alcançarmos um crescimento superior aos 30% marcando o
início de um avanço vertiginoso”, estima Guimarães.
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Três perguntas: e-commerce –
distorções e marketing digital efetivo
Por Jorge Priori

C

onversamos com
André Cruz, CEO
e fundador do
Digital Manager Guru, sobre o que faz a plataforma,
as distorções de mercado de
marketplaces e e-commerces que levaram a sua criação
e uma questão que anda um
tanto esquecida ultimamente: um marketing digital
efetivo e que de fato apresente resultado.
O que faz o Guru?
O Guru começou a ser
construído em 2017 quando me mudei para Portugal.
A ideia era fazer uma plataforma de gestão que juntasse dados de plataformas
diferentes, mas em 2018
nós começamos a ter clientes nos pedindo para fazer
a parte de check-out porque
eles não concordavam em
pagar as taxas que estavam
sendo cobradas por outras
plataformas.
Hoje, nós temos mais de
400 clientes movimentando
R$ 53,6 milhões mensalmente, com o Guru se consolidando como uma plataforma de venda online para
quem não é uma loja virtual, ou seja, para modelos
de negócios onde a empresa
tem um conjunto de produtos pequenos ou a sua estratégia de vendas é focada em
páginas de venda, sem que
haja a necessidade de haver
um e-commerce.
O Guru possibilita a uma
empresa vender online, em
questão de minutos, sem a
necessidade de equipe de desenvolvimento e com todas
as funções integradas como
processador de pagamento,
emissão de nota, emissão de
etiqueta e e-mail marketing.
Nós também fazemos o ROI
em tempo real de campanhas
de ads como no Google e no
Facebook. A empresa tem
tudo o que ela precisa para
fazer a gestão do seu negócio
digital.
Nós criamos um modelo
de negócio com a cobrança
de uma mensalidade baseada na quantidade de vendas que os clientes processam, e não com cobrança
de um percentual sobre as
vendas dos lojistas (revenue
share). Por exemplo, eu
tenho um cliente que fatura
R$ 6 milhões e paga uma
mensalidade de aproximadamente R$ 4 mil.
Isso só foi possível
porque nós apostamos num
modelo em que cobramos
de quem tem o dinheiro: o
processador de pagamento.

Divulgação Guru

Eles, que cobram um percentual sobre a venda, dividem o seu sucesso com
a gente, sem que a taxa do
lojista aumente. Em vez de
fazermos como outras plataformas, que cobram dos
lojistas em todas as pontas
e ainda cobram dos processadores de pagamento, nós
só cobramos do processador de pagamento se ele tiver margem para nos pagar.
Se ele tiver que aumentar
o preço do lojista, nós não
aceitamos.
Quais foram as grandes
distorções do mercado
de comércio eletrônico
que levaram a criação do
Guru?
A principal distorção que
eu vejo é que muitas plataformas criaram um modelo
de negócio fácil tomando
dinheiro dos vendedores.
Quando se tem um marketplace cobrando 30% na
cadeia e com o cara tendo
que investir em marketing,
isso começa a aumentar o
preço para o consumidor final. Como o vendedor tem
o custo de aquisição, custo
operacional e o custo de
estocagem, se ele tem um
custo sobre as vendas, além
dos impostos cobrados pelo
governo, obviamente que
os preços finais vão subir.
Muitos produtos poderiam
custar até 20% mais barato,
mas como a cadeia de venda
online cobra esse percentual de alguma forma, esse
custo é adicionado ao valor
da venda.
Criou-se um sistema
onde todo mundo cobra:
o processador de pagamento cobra, o marketplace cobra, a plataforma
de e-commerce cobra e
o anti-fraude cobra. Isso
causa distorções e, principalmente, uma centralização de receita. Uma plataforma de e-commerce está
com as suas contas pagas,
mas quantas lojas que estão nela fecham suas contas no final do mês?
Qual é o ganho efetivo
do vendedor que coloca
suas vendas numa plataforma que cobra mais caro
que as outras, quando todas elas entregam um nível
de serviço muito elevado?
Isso se converte em mais
vendas? Eu duvido. Nós
temos um cliente que saiu
de uma grande plataforma
e veio operar com o Guru.
Ele está vendendo o dobro, com o processador de
pagamento da plataforma
anterior, mas por um preço
muito mais barato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°7.2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo, para abastecimento de veículos e equipamentos no âmbito da Secretaria de Saúde.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13.0167.2022 RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de
Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira,1170
– Vila Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 horas, mediante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo contendo o CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 14/06/2022 às 9:00 horas.
Marcos Felipe Souza de Lima
14263/01
Pregoeiro

O mercado tem plataformas que negociam suas taxas mediante a assinatura de
contratos de exclusividade
de dois anos com um valor
mínimo de faturamento. Se
o vendedor não vender o
que foi estipulado no contrato, ele paga o que a plataforma deixou de ganhar. O
vendedor só pode operar
naquela plataforma, mas a
plataforma pode colocar 40
concorrentes dele. Isso é a
escravidão do século 21.
Agora, imagine quanto
essa plataforma, com essa
pilha de contratos debaixo
do braço, não levanta de
dinheiro em fundos de venture capital? Aí é fácil virar
unicórnio e colocar ação na
bolsa.
Outra coisa: não é mais
só colocar um produto em
um marketplace que ele é
vendido. Ficou um volume
tão grande de gente anunciando que eles tiveram que
criar feeds de notícias. Com
isso, o algoritmo foi alterado para só exibir quem
paga para ser exibido, com
o consequente aumento de
custos dos lojistas. Isso não
é saudável.
Recentemente,
nós
fizemos um levantamento
que indicou que nós deixamos R$ 16 milhões nas
mãos dos nossos clientes.
Há quatro anos que eu escuto que deveria cobrar um
percentual sobre as vendas. Escutar isso é normal
porque o mercado cobra,
mas nós optamos por fazer
o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu
posso criar um modelo economicamente viável sem
tomar dinheiro dos lojistas,
que é o cara que carrega o
piano no final das contas.
Como fica a questão
do marketing digital na
solução do Guru?

Muitos vendedores não
querem mais aprender a fazer as próprias campanhas. É
óbvio que para muitos deles
é mais fácil comprar um
anúncio numa plataforma
do que aprender a operar
no Google e no Facebook.
Eles acabam comprando a
facilidade.
Nós temos uma ferramenta que dá ROI de campanha em tempo real. O
vendedor anuncia, nós cruzamos com o nosso sistema
de rastreamento e com as
vendas que estão sendo realizadas, informando a performance em tempo real do
que está acontecendo com
a sua campanha. Mas, para
isso, ele tem que voltar a ser
o responsável pela geração
de venda, pois a facilidade
de comprar tráfego dentro
de um marketplace custa
muito caro.
E por que ninguém quer
falar sobre isso? Porque
para muitos gerentes de
marketing é uma molezinha
bater a meta sem comprometimento com a rentabilidade. Para muitas agências
é a mesma coisa. Ela sobe
uma campanhazinha, vende
e vai ganhar do mesmo jeito.
Uma vez eu fiz uma apresentação para uma agência
e um dos seus funcionários
me disse que era o cliente
que tinha que resolver o
seu problema. Eu queria
que você visse a minha cara
naquele momento.
O propósito foi invertido. Nós servimos ao cliente, e não o contrário. Eu
tenho que pensar todo dia
em como vou resolver uma
dor do meu cliente, e não
como eu vou tomar mais
dinheiro dele. As startups
só pensam em aumentar o
take rate dos clientes, aumentando o faturamento
independente de se fazer
bem ou mal na outra ponta.

QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Katia Cilene da Hora Machado Bugarim - Juiz Titular do Cartório da
42ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente
edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115
Salas 310B, 312B e 314B, CEP: 20210-030 - Centro - Rio de Janeiro – RJ,
Tel.: 3133-3014, e-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe
/ Assunto Procedimento Comum - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo /
Locação de Imóvel / Espécies de Contratos / Obrigações, de nº 014003680.2006.8.19.0001 (2006.001.145858-6), movida por ASSOCIAÇÃO
DEFENSORA DOS DIREITOS AUTORAIS em face de MARCELE
CLAUDINO DE SOUZA; JOSE RICARDO DA CUNHA, objetivando
CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu MARCELE CLAUDINO
DE SOUZA; JOSE RICARDO DA CUNHA e seus eventuais herdeiros/
sucessores, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo
de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando
ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados
(Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo
revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado
nesta cidade de Rio de Janeiro, AOS SETE DIAS DE DEZEMBRO DE DOIS
MIL E VINTE. Eu, Rubens Claudio de Miranda Junior - Técnico de Atividade
Judiciária - Matr. 01/31866, digitei. E eu, Marcos Wilson Rodrigues da Silva
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28061, o subscrevo.
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINFAR
Av. Calógeras, 15-10° andar - Castelo - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ N° 33.353.368/0001-92
Eleição Sindical 2022/ 2025 - Edital Convocatório
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 46 e seguintes do estatuto desta
entidade, comunicamos a todos os associados que no dia 02 de agosto
de 2022, em primeiro escrutínio, em havendo quorum, ou em segundo e
terceiro escrutínio nos dias 08 e 09 de agosto de 2022, serão realizadas
as eleições no formato híbrido ( presencial e eletrônico ) para a Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à Firjan, cuja realização
será no horário das 09:00 às 16 :00 horas na sede deste Sindicato, na
Av. Calógeras, 15 - 10° andar ou eletronicamente através do link que será
oportunamente divulgado, na mesma data e horário. Outrossim, as empresas
associadas deverão observar as seguintes disposições estatutárias: I - O
prazo para registro de chapas será de 15 (quinze) dias contados da data da
publicação do edital convocatório no Diário Oficial da União e num Jornal de
circulação no Estado do Rio de Janeiro; II - O requerimento de registro de
chapa em duas vias, deverá ser entregue na secretaria deste Sindicato até
o dia 22 de junho de 2022, no horário compreendido entre 09:00 e 16:00
horas, podendo ser assinado por qualquer um dos candidatos que integrem
a chapa; III - o registro de chapa deverá ser acompanhado das exigências
impostas pelos incisos I à V e seus parágrafos do artigo 49 do estatuto
social. IV - Os associados em condições de participar do pleito, poderão
oferecer impugnação dos candidatos em até 03 (três) dias após a publicação
de seus nomes, junto à secretaria da entidade sindical, conforme artigo 52
do estatuto social; V - Na eventualidade de empate, conforme artigo 62 do
estatuto social, realizar-se-à novo pleito 5 (cinco) dias após o escrutínio em
que se verificar tal fato, limitado este pleito às chapas empatadas. O edital
de convocação e demais informações necessárias à realização do pleito,
serão enviados a todos os associados e afixados na sede do Sindicato. Rio
de Janeiro, 07 de junho de 2022. Carlos Fernando Gross - Presidente.
AP AM PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 35.827.338/0001-04 / NIRE 33.2.1089974-1
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Data e Local: em 03 de junho de 2022, na sede da empresa, a Av. Afrânio
de Melo Franco 290, sala 602, Leblon, CEP 22.430-060, Rio de Janeiro RJ, Presença: Totalidade do capital social. Deliberação: Tendo em vista o
excesso de capital social em relação ao objeto e às operações atualmente
cursadas pela sociedade, os sócios decidem, pela redução do capital social,
inteiramente integralizado, que passará de R$ 3.672.450,00 (três milhões
seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais) para R$
2.143.765,00 (dois milhões cento e quarenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais) reduzindo-o, portanto, em R$ 1.528.685,00 (hum milhão
quinhentos e vinte e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais). Para os efeitos do § 1º, do art. 1.084 da Lei nº 10.406/02, o arquivamento da Alteração
Contratual resultante se dará no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata, no formato de extrato. O montante da presente redução
será devolvido, na proporção das participações societárias de cada um dos
sócios na sociedade, conforme disposto na IN/DREI nº 38, de 02/mai/2017.
Para os efeitos do § 1º, do art. 1.084 da Lei nº 10.406/02, o arquivamento
da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados da
publicação deste extrato. Rio de Janeiro, 03 de junho de 2022. Presidente,
sr. Bruno Frajhof Levacov e para Secretário, a sra. Fabiana Gelband Leite.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta reunião, da qual foi lavrada a
presente ata. Rio de Janeiro, 03 de junho de 2022. Bruno Frajhof Levacov
- Presidente da Reunião - Fabiana Gelband Leite - Secretária da Reunião.
10ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SPI 33 PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 13.011.485/0001-60 - NIRE 33.2.0224683-0
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: SHOPINVEST
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima, com
sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina,
nº 75, 2º andar - parte, Leblon, CEP 22441-120, inscrita no CNPJ sob o nº
09.591.390/0001-96, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social
(“Shopinvest”); e PEDRO BOARDMAN CARNEIRO, brasileiro, casado,
engenheiro, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro,
com endereço comercial na Rua Rainha Guilhermina, nº 75, 2º andar - parte,
Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22441-120, portador a carteira de identidade
nº 116661091, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 115.816.36733. Na qualidade de únicos sócios da SPI 33 PARTICIPAÇÕES LTDA.,
sociedade limitada, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Rua Rainha Guilhermina, nº 75, 2º andar - parte, Leblon, CEP 22441-120,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.011.485/0001-60, com seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJ) sob
o NIRE 33.2.0224683-0 (“Sociedade”). RESOLVEM alterar o Contrato Social
da Sociedade e tomar as seguintes deliberações, todas por unanimidade:
1. REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. 1.1. Aprovar, nos termos do artigo
1.082, II, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”), a redução do capital social da
Sociedade, no montante de R$ 9.499.323,00 (nove milhões, quatrocentos
e noventa e nove mil, trezentos e vinte e três reais), equivalente ao valor
que os sócios julgam excessivo em relação ao seu objeto social, mediante
o cancelamento de 9.499.323 (nove milhões, quatrocentos e noventa e
nove mil, trezentos e vinte e três) quotas da Sociedade de titularidade da
Shopinvest. 1.1.1. A presente redução de capital decorre da assinatura de
Instrumento de Cessão de Crédito, onde a Sociedade cede um crédito que
possui à sua controladora Shopinvest, nesta mesma data. 1.2. Em razão
da deliberação aprovada no item 1.1 acima, o capital social da Sociedade
passará de R$ 162.246.956,00, dividido em 162.246.956,00 quotas, no
valor de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas, para R$
152.747.633,00, dividido em 152.747.633 quotas, no valor de R$ 1,00 cada,
totalmente subscritas e integralizadas. 1.3. Os sócios resolvem, ainda,
consolidar o Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar com a
redação constante do Anexo I. E por estarem assim justas e acordados, os
sócios assinam a presente alteração contratual em 03 (três) vias de igual teor
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. Rio de Janeiro, 02 de janeiro
de 2020. SPI 33 PARTICIPAÇÕES LTDA., p. Pedro Boardman Carneiro
e Leonardo Neves Bussinger; PEDRO BOARDMAN CARNEIRO. Rio de
Janeiro, 15 de janeiro de 2022. SPI 33 PARTICIPAÇÕES LTDA. - Pedro
Boardman Carneiro e Leonardo Neves Bussinger; PEDRO BOARDMAN
CARNEIRO. Testemunhas: Nome: Carlos Alberto Cuzine Junior CPF:
076.023.967-31; Nome: João Rodrigo Costa Almendra CPF: 055.161.257-66.

SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPAS
Em cumprimento ao disposto no artigo 32, do Estatuto deste Sindicato, e
em face das atribuíções conferidas ao Presidente do Sindicato dos
Publicitários e Agenciadores de Propaganda e Publicidade do Estado do
Rio de Janeiro, este faz saber que, encerramos os trabalhos e o prazo para
registro de Chapas para concorrerem às Eleições de Renovação da
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à Federação
Nacional dos Publicitários, a ser realizada em 27 de junho de 2022, houve
inscrição de apenas uma Chapa. Assim, na forma dos Estatutos Sociais da
Entidade, apresenta a Chapa Única concorrente, cujos nomes comporão a
Cédula Eleitoral Única com seus respectivos cargos:
DIRETORIA EXECUTIVA

SUPLENTES DA DIRETORIA

José Agenilson Santos - Presidente
Jorge Maurício dos Santos - Secretário Geral
Cleverson Valadão Ridolfi - Sec. de Finanças
Ana Cristina Costa Lopes - Sec. de Com. Externa
Roberto Souza Monteiro - Sec. do Trab. e Prev.
Luciana Valéria J. de Farias - Sec. Ass. Soc. Cult. Rec.
Rafael Artur de Azevedo Moraes - Sec. Patrimônio

Jorge da Conceição
Amanda de Carvalho M. Campean
Orlando Pandelo Vazquez
Pedro Aurélio Guedes Matos
Luiz Alves dos Santos
Gilberto Garcia
Romualdo Ayres Costa

CONSELHO FISCAL EFETIVO

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Benildes Marília Sampaio Viana
Berenice Maria da Silva
Nilandi Carneiro de Oliveira

Wilson Valadão Ridolfi
Camila Silva Santos

DELEGADOS EFETIVOS

DELEGADOS SUPLENTES

José Agenilson Santos
Cleverson Valadão Ridolfi

Jorge Maurício dos Santos
Luciana Valéria Jardim de Farias

Obs.: A partir desta data, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para
impugnação de candidaturas desta relaçao.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2022.
José Agenilson Santos
Presidente
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Ibovespa não decola e fecha em queda
Ações da Hapvida e da Positivo Tecnologia puxaram perdas

O

volume médio
da B3 nos últimos 20 dias ficou
em torno de R$ 20 bilhões
e nesta segunda-feira negociou R$ 9,5 bilhões, informou Leandro Petrokas,
diretor de Research e sócio
da Quantzed, empresa de
tecnologia e educação para
investidores. O Ibovespa
fechou em queda (de 0,82%
a 110.247,91 pontos) após
chegar perto dos 112 mil
pontos.
“Temos uma notícia relevante em relação a um
documento divulgado em
que a chapa Lula-Alckmin
prevê revogação da reforma trabalhista e uso de
estatais para alavancar desenvolvimento. Pode ser
que isso tenha feito preço

no nosso mercado descolando do desempenho das
bolsas internacionais que
trabalham no campo positivo. A China, na madrugada, já tinha fechado em
alta. O S&P500 e Nasdaq
trabalham no campo positivo. Enquanto isso, temos
nosso mercado caindo”,
destacou Petrokas.
Ele disse que os juros
subiram ligeiramente com
destaque para DI 24 que
sobe 0,38%. Mas todos os
contratos de juros futuros fecham em alta. Ações
da Vale subiram em detrimento da queda do Ibovespa acompanhando bom
humor das mineradoras
que negociam na bolsa de
Londres também refletindo
bom humor da bolsa chi-

nesa, fim de lockdown por
lá e novos estímulos sendo
anunciados lá. Magalu cai
5% atingindo mínima cotação dos últimos 4 anos.
Eletrobras
Estava em pauta ainda
a eventual suspensão do
processo de privatização
da Eletrobras por conta de
Furnas, subsidiária da Eletrobras. No meio do dia, a
Eletrobras chegou a ter sua
negociação suspensa para
aguardar essa resolução sobre a questão de Furnas e
ainda assim ações (ELET3)
voltaram a negociar em alta
e ELET 6 praticamente estável. “Mercado temia eventual suspensão do processo
de privatização. Mas não vi-

mos nenhum reflexo desse
fato nos preços das ações”,
avaliou.
“A empresa Positivo
Tecnologia curiosamente
subiu forte, cerca de 15%,
na quinta-feira da semana passada, e hoje o papel
caiu 6,7% devolvendo boa
parte do movimento de alta da semana passada com
aumento de volume, mas
nenhuma notícia relevante
sobre o papel. Então, provavelmente temos um movimento de realização de
lucros de quem comprou o
papel na baixa e vendeu”,
acredita o analista. Segundo
ele, Hapvida vem renovando cotações mínimas e negociando na mesma região
de preço do início do Covid
no Brasil, março de 2020.

Acesso a BDRs de ETFs internacionais para pessoa física

A

partir desta segunda-feira, ficam
disponíveis
para
negociação pelos clientes
de varejo 13 BDRs (Brazilian Depositary Receipts)
de ETFs iShares (Exchange Traded Funds) lançados
pelo Banco B3 em parceria
com a BlackRock, gestora
global de ativos financeiros.
Os produtos, que são
da marca iShares, incluem
8 BDRs de ETF de Renda
Fixa, compostos por dívida
soberana e corporativa dos
Estados Unidos, e 5 BDRs
de ETF de Renda Variável
de índices financeiros globais. Até então, eles estavam
disponíveis apenas para o
investidor qualificado - pes-

soa física ou jurídica com
investimentos que excedam
R$ 1 milhão.
“Por conta da instabilidade dos mercados, principalmente em razão da
pandemia e da guerra entre
a Rússia e a Ucrânia, a novidade abre um novo horizonte de oportunidades
de diversificação para as
carteiras da pessoa física,
permitindo múltiplas estratégias para diferentes perfis
de risco, do conservador ao
mais arrojado”, explicou a
B3. Alguns desses produtos
proporcionam exposição a
títulos de dívida de empresas norte-americanas, enquanto outros dão acesso a
cestas de títulos soberanos

de renda fixa em dólares.
Novos ativos
“O intuito da BlackRock
é continuar trazendo novas
classes de ativos e exposições para que os investidores de varejo e o institucional possam construir
um portfólio internacional
completo com ETFs. Há
um entendimento os BDRs
de ETFs são a forma mais
simples e barata de acessar
mercados globais, de forma
eficiente, com baixo custo e
com a liquidez de uma ação,
além dos benefícios de um
veículo diversificado, simples e transparente, afirma
Karina Saade, head da Bla-

ckRock no Brasil.
Para a B3, essa liberação representa um trabalho
contínuo dos times em proporcionar novas oportunidades de investimento aos
investidores locais. “Nosso
objetivo é ampliar o portfólio de produtos disponíveis
aos clientes para que, cada
vez mais, possam diversificar suas carteiras de investimento e suas estratégias. Ao
todo teremos 79 BDRs de
ETF disponíveis para o varejo, facilitando o acesso ao
mercado internacional tanto para Renda Fixa como
Renda Variável”, pontua
Luís Kondic, diretor executivo de Produtos e Dados
da B3.

Juro do empréstimo pessoal sobe 0,74% em junho

A

taxa média do empréstimo pessoal
teve variação positiva de 0,74% em junho,
mostra pesquisa de juros
da Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor (Procon-SP). Nos seis
bancos pesquisados, a taxa
média do crédito pessoal ficou em 6,82% ao mês, com
acréscimo de 0,06 ponto
percentual em relação ao
mês anterior, quando a taxa
ficou em 6,77%.
As taxas foram coletadas no dia 1º de junho. O
levantamento foi feito pelo Núcleo de Inteligência
e Pesquisas da Escola de
Proteção e Defesa do Consumidor nas seguintes instituições bancárias: Banco

do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Itaú,
Safra e Santander.
Os dados se referem às
taxas máximas pré-fixadas
para clientes pessoa física
não preferenciais, independentemente do canal de
contratação. O prazo do
contrato é de 12 meses.
Dois bancos alteraram
suas taxas no último mês.
O Banco do Brasil aumentou a taxa de 6,17% para
6,32%, o que representa
uma alta de 2,43%. O Bradesco, por sua vez, alterou a
taxa de 8,43% para 8,55%.
Nesse caso, houve variação
positiva de 1,42%.
Em relação ao empréstimo pessoal, a Caixa Econômica Federal pratica a

melhor condição para o
consumidor, com taxa de
4,05%, seguido pelo Banco
Safra, com 5,90%. O percentual de juros mais elevado é do Banco Bradesco,
com 8,55% ao mês.
Cheque especial
A taxa média de juros no
cheque especial ficou em
7,96% ao mês. Segundo o
levantamento, não houve
alteração dos percentuais
praticados pelos bancos.
A taxa média permanece a
mesma desde fevereiro de
2021.
No caso do cheque especial, o levantamento também considera o cliente
como pessoa física não preferencial, mas o período de
contrato é de 30 dias.

O Procon-SP lembra que
o Banco Central do Brasil
limitou a cobrança da taxa
de juros do cheque especial
para pessoa física em 8% ao
mês. Essa resolução começou a valer em janeiro de
2020. O Banco do Brasil é
o único que pratica um percentual abaixo do teto, com
taxa de 7,73%.
A fundação orienta que
o consumidor deve evitar
contrair dívidas. “Caso seja
realmente necessário obter
crédito, deve pesquisar várias modalidades oferecidas
no mercado financeiro e
observar que com a limitação dos juros do cheque especial a maioria dos bancos
elevou muito da taxa de empréstimo pessoal.”

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO
E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
ELEIÇÕES SINDICAIS - RESULTADO DA ELEIÇÃO
Cumprindo o que determina o Artigo 72 do Estatuto Social desta Entidade,
vimos pela presente comunicar o Resultado da Eleição realizada neste
Sindicato, no dia 23 de maio de 2022, para composição da Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegados Representantes para o Quinquênio de
2022/2027, tendo sido eleita a Chapa Única, assim constituída: DIRETORIA
– EFETIVOS: Maria Conceição Correia Cassiano, Eduardo Vinicius
Correia Cassiano, Roberto Ferreira Alves, Luiz do Carmo Ferreira, Jorge
Pinto dos Santos, Almir de Paiva Sousa. DIRETORIA – SUPLENTES:
Jeremias Siqueira da Silva, José Pessoa Montenegro, Antônio Paiva de
Oliveira, Maria Cleide Alves de Paiva e João Melo Cassiano. CONSELHO
FISCAL – EFETIVOS: Eunice Garcia Neves, Maria de Sousa Pontes e
Antônio Paiva de Oliveira. CONSELHO FISCAL-SUPLENTES: José
Pessoa Montenegro, Raimundo José da Silva e Almir de Paiva Sousa.
DELEGADOS REPRESENTANTES – EFETIVOS: Maria Conceição Correia
Cassiano e João Melo Cassiano. DELEGADOS REPRESENTANTES
- SUPLENTES: Eunice Garcia Neves e Jorge Pinto dos Santos.
Rio de Janeiro, 07 de junho de 202
MARIA CONCEIÇÃO CORREIA CASSIANO
Presidente

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
DA COMPANHIA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022
DIA, HORA E LOCAL: Em 22 de março de 2022, as 09:30 horas, na Rua
Jardim Botânico 674 – Sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade
das ações representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas infra. CONVOCAÇAO: Convocação dispensada nos termos do
Art. 124, §4º da Lei n° 6.404/76, face à presença da totalidade de acionistas. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Nanci Turibio
Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA (i) Deliberar sobre alterações ,
proposta pela administração da Companhia, dos itens 4.5.1 e 4.12.1 da
Escritura de Primeira Emissão de Debêntures, desde que aprovadas pelos titulares das debêntures, em assembleia de debenturistas convocada
para as 10:30h do dia 28 de março de 2022; e (ii) Autorizar a supressão
da suspensão do mandato de membro de Conselho de Administração,
afastado para tratamento de efeitos colaterais provocados pela COVID19.
DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando a totalidade das ações em circulação,
declarando instalada a presente Assembleia Geral. Procedida à leitura da
Ordem do Dia, deu início a discussão do item (i). A Sra Nanci esclareceu
o que se segue:
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ITEM 4.5.1
DA ESCRITURA DE 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES
A administração da Companhia propõe aos acionistas o aumento da remuneração a ser distribuída aos titulares das debêntures da 1ª emissão,
que passaria a ser calculada, a partir de abril de 2022, a razão de 95%
(noventa e cinco por cento) de participação no Resultado Operacional
Disponível (RODI) auferido, apurado pelo regime de competência. A administração esclareceu, ainda, que a proposta formulada não afetará a
distribuição mensal dos investidores, pois os recursos em caixa, que não
forem pagos a título de remuneração, serão distribuídos aos debenturistas
a título de amortização extraordinária, nos termos do item 4.7 da escritura
de emissão. Desta forma, se aprovado por acionistas e debenturistas em
sede de assembleia, o item 4.5.1 da Escritura de 1ª Emissão Pública de
debêntures da Companhia será alterado, passando o mesmo a constar
com a seguinte inclusão e redação do subitem 4.5.1.7: “4.5.1....... 4.5.1.7
Fica estabelecido que, a partir do mês de abril de 2022, as Debêntures em
circulação desta emissão, perceberão, a título de remuneração mensal,
rendimentos variáveis equivalentes a 95% (noventa e cinco por cento) de
participação no Resultado Operacional Disponível (RODI) auferido pela
Emissora, apurado pelo regime de competência, conforme definido no
item 4.5.1 supra”;
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ITEM 4.12.1
DA ESCRITURA DE 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES
Foi esclarecido pela administração da Companhia que o texto do artigo
289 da Lei nº 6.404/76 vigente à época da emissão das debêntures representativas da escritura de 1ª emissão dispunha o seguinte: “Art. 289:
As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão
oficial da União, ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o
lugar onde esteja situada a sede da Companhia e em outro Jornal
de grande circulação editado na localidade em que está a sede da
Companhia” A escritura de emissão, em seu item 4.12.1, refletiu o ordenamento jurídico em questão. “4.12.1. Publicidade: Todos os atos e
decisões que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos
debenturistas deverão ser, obrigatoriamente, comunicados na forma
de avisos, no jornal local Monitor Mercantil e no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Art. 289 da Lei 6.404/76.” A
Lei 13.818/19 alterou a redação do artigo 289 da Lei 6.404/76 que passou
a vigorar com o seguinte texto: “Art. 289. As publicações ordenadas
por esta Lei obedecerão às seguintes condições: I – deverão ser efetuadas em jornal de grande circulação editado na localidade em que
esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo
jornal na internet, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por
autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil): II – no caso de demonstrações financeiras, a publicação de forma resumida deverá conter, no
mínimo, em comparação com os dados do exercício social anterior,
informações ou valores globais relativos a cada grupo e a respectiva classificação de contas ou registros, assim como extratos das
informações relevantes contempladas nas notas explicativas e nos
pareceres dos auditores independentes e do conselho fiscal, se houver. Destaca-se, ainda, que a Lei nº 13.818/19 determina, em seu artigo
3º, que as alterações promovidas no artigo 289 da Lei 6.404/76 entrariam
em vigor somente em 1º de janeiro de 2022. “Art. 3º (Lei 13.818/19) Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, à exceção do art. 1º,
que entra em vigor em 1º de janeiro de 2022”. Ademais, apesar da nova
ordenação jurídica estabelecer o fim da obrigatoriedade das publicações
impostas pela Lei 6.404/76 nos órgãos públicos oficiais, essa administração requereu à CVM esclarecimentos específicos sobre as ferramentas
(meios e formatos de veiculação) a serem adotadas para cumprimento
das publicações impostas pela Lei 6.404/76. Essa consulta foi efetuada
em 07/02/2022, através do serviço de atendimento ao cidadão do portal
da autarquia, sob o nº SCW126601410 e recepcionada, na mesma data
sob o nº 9197313. Os devidos esclarecimentos foram prestados, na data
de 10/02/2022, pela Gerência de Acompanhamento de Empresas (GEA1), ao qual é dito o que se segue: “Com a entrada em vigor da Lei nº
13.818/19 (Lei que alterou a redação do Artigo 289 da Lei nº 6.404/76),
algumas regras foram estabelecidas para a divulgação resumida,
mas ainda com muita discricionariedade atribuída aos administradores em relação ao que seria divulgado. De qualquer modo, a partir
de 1º de janeiro de 2022, as companhias não precisam mais realizar
suas publicações (tais como Demonstrações Financeiras/Editais/
Atas/Aviso aos Acionistas) nos órgãos oficiais, bastando que tais divulgações sejam efetuadas em jornal de grande circulação de forma
resumida, e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos
na página do mesmo jornal na internet, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)....”
Assim, como a Escritura de 1ª Emissão explicita o DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO como um dos veículos de comunicação
utilizados para as publicações dos atos/avisos de interesse dos titulares
dos referidos Valores Mobiliários, essa administração está propondo a
adequação do texto do item às novas regras vigentes a partir de 1º de janeiro de 2022 e, em caso de aceitação, a redação do item 4.12.1 passará
a ser descrita conforme se segue: 4.12.1. Publicidade: Todos os atos e
decisões que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos
debenturistas deverão ser, obrigatoriamente, comunicados na forma
de avisos no jornal local Monitor Mercantil, nos termos do Art. 289
da Lei 6.404/76, de forma resumida ou na integra, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na
internet, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileiras.” Após a explanação da administração da Companhia, os acionistas presentes aprovaram as alterações propostas. Caso
os debenturistas aprovem, em assembleia a ser realizada em 28 de março
de 2022, a Companhia poderá proceder as alterações dos itens 4.5.1 e
4.12.1., na forma aprovada na presente Assembleia. Dando continuidade
aos temas a serem abordados descritos na Ordem do Dia, o Presidente
da assembleia iniciou os debates sobre o item (ii). A administração da
Proman, relembrou que, em sede de assembleia realizada no dia 18 de
junho de 2021, foi comunicado aos senhores acionistas que a conselheira
nomeada em 22 de abril de 2021, Marcia de Luca Micheli foi acometida de
COVID19 tendo necessidade urgente de afastamento para tratamento de
sequelas por consequência da doença. Os acionistas foram informados,
ainda, que o Estatuto Social da Companhia não prevê a nomeação de
suplentes para eventuais substituições em caso de ausência do membro titular. Assim, foi deliberado, à época, por unanimidade de votos a
suspensão do mandato da conselheira. Nesse momento, a administração
tem a honra e a felicidade de comunicar que a conselheira Marcia de Luca
Micheli se encontra plenamente restabelecida, podendo retomar as suas
funções como membro da administração dessa Companhia. Desse modo,
a administração da Companhia propõe a supressão da suspensão do
mandato da conselheira. Os acionistas deliberaram, por unanimidade de
votos a supressão da suspenção do mandato da conselheira e, em nome
de todos os presentes e dos demais membros da administração que, por
ventura, não participaram desta assembleia, o senhor presidente declarou
a honra e a satisfação pelo pleno restabelecimento e consequente retorno
da Conselheira Marcia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
foi, a sessão, suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi
esta lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Cesar Avidos
Juruena Pereira - Presidente. Nanci Turibio Guimarães - Secretária.
Arquivada na Jucerja registro nº 00004929161 no dia Data 03/06/2022.

