Monitor

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

Sábado, domingo e segunda-feira,
18, 19 e 20 de junho de 2022
Ano CVII l Número 29.140

Mercantil

ISSN 1980-9123

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

INTERVALO DO
VINHO EM DAVOS

FANTASMA DO REI
ASSOMBRA O CONGO

UM POUCO DOS MUITOS
ALENTEJOS

As dúvidas que cercam os
poderosos para manter a dominação.
Por Paulo Metri, página 2

‘Diante dos crimes cometidos pela Bélgica,
arrependimentos não são suficientes’.
Por Edoardo Pacelli, página 2

Região une história, modernidade, variedade
e o belo trabalho dos produtores.
Por Míriam Aguiar, página 4

Patentes:
acordo da
OMC é ‘fraude
tecnocrática’

Pacheco: governo é responsável
pelos aumentos da Petrobras

Número
de crianças
deslocadas
é recorde

A 12ª Conferência Ministerial
da Organização Mundial do Comércio (OMC) foi encerrada na
madrugada desta sexta-feira, após
garantir resultados negociados
multilateralmente sobre uma série
de iniciativas comerciais importantes.
Os membros da OMC concordaram com o “Pacote de Genebra”, acordos sobre questões-chave, incluindo resposta à pandemia,
isenção de alguns direitos de propriedade intelectual (Trips) em
relação à Covid, segurança alimentar, isenção de compras de
alimentos do World Food Programa, subsídios à pesca, comércio
eletrônico e reformas da OMC,
de acordo com várias declarações
e decisões ministeriais anunciadas
na conferência.
O acordo sobre patentes de vacinas para países em desenvolvimento, porém, está longe do necessário
para ampliar o acesso ao medicamento. Max Lawson, copresidente
da People’s Vaccine Alliance e chefe de política de desigualdade da
ONG Oxfam, disse que “esta não
é absolutamente a ampla isenção
de propriedade intelectual que o
mundo precisa desesperadamente
para garantir o acesso a vacinas e
tratamentos para todos, em todos
os lugares”.
Segundo a avaliação da ONG,
UE, Reino Unido, EUA e Suíça
bloquearam o texto. “Esse chamado compromisso reitera amplamente os direitos existentes
dos países em desenvolvimento
de substituir patentes em determinadas circunstâncias. E tenta
restringir até mesmo esse direito
limitado a países que ainda não
têm capacidade para produzir
vacinas contra a Covid. Simplificando, é uma fraude tecnocrática destinada a salvar reputações,
não vidas.”
A África do Sul e a Índia lideraram uma luta de 20 meses pelos direitos dos países em desenvolvimento de fabricar e acessar
vacinas, testes e tratamentos. “É
vergonhoso que os países ricos
tenham impedido a OMC de entregar um acordo significativo
sobre vacinas e se esquivado de
sua responsabilidade de agir sobre
tratamentos enquanto as pessoas
morrem sem eles”, protestou Lawson.
Para o diretor-geral da OMC,
Ngozi Okonjo-Iweala, o pacote de
acordos mostra que “os membros
da OMC podem se unir, através
das falhas geopolíticas, para abordar questões globais comuns”.

Congresso discutirá taxação e conta de estabilização

Um número sem precedentes
de 36,5 milhões de crianças foram
deslocadas por conflitos, violência
e outras crises até o final de 2021,
o número mais alto desde a Segunda Guerra Mundial, informou
o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef) nesta sexta-feira.
O número, que aumentou 2,2
milhões em 2021, inclui 13,7 milhões de crianças refugiadas e solicitantes de refúgio e quase 22,8
milhões de deslocados internos
devido a conflitos e violência, de
acordo com o comunicado de imprensa da agência.
Crianças deslocadas por choques e desastres climáticos e ambientais, e aquelas deslocadas em
2022, inclusive pelo conflito Rússia-Ucrânia, não estão incluídas
no relatório.
O número recorde é resultado
direto de crises em cascata, incluindo “conflitos agudos e prolongados, como no Afeganistão,
e fragilidade em países como a
República Democrática do Congo
ou o Iêmen – todos exacerbados
pelos impactos destrutivos das
mudanças climáticas”, diz o relatório.
A diretora-executiva do Unicef,
Catherine Russell, disse esperar
que o número alarmante mova os
governos para evitar que as crianças sejam deslocadas e garanta o
acesso das pessoas deslocadas à
educação, proteção e outros serviços críticos.
Apenas metade de todas as
crianças refugiadas estão matriculadas nas escolas primárias.

O

s novos aumentos da
gasolina (5,18%) e do
diesel (14,26%) confirmaram os alertas de que o projeto
de teto do ICMS para combustíveis aprovado pelo Congresso
não teria efeito para conter os reajustes. Nesta sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), anunciou
que reunirá os líderes partidários
nesta segunda-feira para analisar
proposta de taxação dos lucros da
Petrobras e mudanças na política
de preços praticada pela estatal.
Com a nova taxação, Lira espera destinar recursos para população e criar, por exemplo, “voucher
combustível para caminhoneiro e
taxistas”.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a criação de
uma conta de estabilização de preços para controlar o aumento dos
combustíveis. Em nota, o senador
afirmou: “Se a situação dos preços dos combustíveis está saindo
do controle, o governo deve aceitar dividir os enormes lucros da
Petrobras com a população, por
meio de uma conta de estabilização de preços em momentos de
crise.”
Pacheco aproveitou para enterrar o discurso do presidente
Jair Bolsonaro de que nada pode
fazer sobre os preços: “Afinal, é
inexistente a dicotomia Petrobras
e governo, pois a União é a acionista majoritária da estatal, e sua
diretoria, indicada pelo governo.
Além disso, medidas semelhantes
estão sendo adotadas por outros
países em favor de sua economia
e de sua população.”
“Já que o governo é contra discutir a política de preços da empresa e interferir na sua governança, a
conta de estabilização é uma alternativa a ser considerada”, finalizou
o presidente do Senado Página 7

Valter Campanato /ABr

Bolsonaro propõe CPI
contra ele próprio
O presidente Jair Bolsonaro
disse nesta sexta-feira que pretende propor ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a criação
de uma comissão parlamentar de
inquérito (CPI) para investigar a
diretoria e o conselho da Petrobras. A afirmação foi feita após a
estatal anunciar novo reajuste nos
preços da gasolina e do diesel, em
vigor a partir deste sábado.
A tentativa de se eximir da responsabilidade sobre os preços da
estatal pode levar Bolsonaro a investigar seu próprio governo. Como destacou em nota o presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco, “é
inexistente a dicotomia Petrobras
e governo, pois a União é a acionista majoritária da estatal, e sua
diretoria, indicada pelo governo”.

O vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás
(Aepet), Felipe Coutinho, lembrou que os aumentos foram definidos e aprovados pela direção
e Conselho de Administração da
estatal, que são nomeados e controlados pelo Governo Federal, e
são consequências da política de
Preços Paritários de Importação
(PPI), inaugurada em outubro de
2016, no governo Temer, e mantidas por Bolsonaro. A União indicou 6 dos 11 conselheiros e o
presidente da Petrobras.
Para Bolsonaro, a cúpula da
Petrobras traiu o povo brasileiro,
e o lucro da estatal é uma “coisa
que ninguém consegue entender”,
sem admitir que é o principal responsável pela estatal.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1313
R$ 5,3420
R$ 5,4133
R$ 0,7672
R$ 304,71

Preço do barril cai com especulação sobre recessão
Os preços futuros do petróleo
bruto dos EUA caíram 6,83% nesta sexta-feira devido às especulações do mercado financeiro com
a recessão econômica. Foi a queda
mais profunda desde 31 de março,
quando o recuo atingiu 6,99%.
O West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho
caiu US$ 8,03, fechando em US$

109,56 o barril na Bolsa Mercantil
de Nova York. O petróleo Brent
para entrega em agosto caiu US$
6,69 (5,58%), para fechar a US$
113,12 o barril na London ICE
Futures Exchange.
As preocupações com a demanda de energia estão aumentando
devido às crescentes expectativas
de que a economia global está ca-

minhando para uma desaceleração
nos próximos meses, disse Fawad
Razaqzada, analista de mercado
do City Index e FOREX.com, de
acordo com a agência de notícias
Xinhua. “É possível que a desaceleração seja mais severa do que
o esperado e é isso que mais preocupa os investidores”, segundo
Razaqzada.

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

0,52% (maio)
1,41% (abril)
1,11%
0,71%
13,25%
0,63% a.m.
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Intervalo do vinho em Davos
Por Paulo Metri
– O que você achou desta
última mesa de debates?
– Acho que está faltando
criatividade no discurso para continuarmos a dominação.
– Como assim?
– Vamos analisar o processo histórico. A dominação se dava desde os
primórdios através da força bruta. Assim egípcios,
vikings, romanos, hunos,
espanhóis,
portugueses,
ingleses e muitos outros a
utilizaram. Os ingleses chegaram a terceirizar a dominação, com os corsários e
com o apoio de cidadãos
locais na Índia, por exemplo. A criação da figura de
um “inimigo interno” (por
exemplo, os comunistas, no
caso brasileiro) fez com que
nacionais de um mesmo país buscassem se exterminar.
Os Estados Unidos chegaram a detonar duas bombas atômicas para mostrar
ao mundo a sua grandiosa
capacidade de dominação.
Existiram também tentativas exitosas por pouco tempo, como as de Napoleão,
Hitler e outros. Enfim, o
ataque era às claras, e o butim era livre.
– Mas os discursos humanísticos chegaram, mostrando a inutilidade civilizacional das guerras, inclusive

as barbaridades cometidas
nelas. E aí?
– Aí, começaram a se
preocupar em mostrar à
população discursos sugerindo a existência de lutas
armadas éticas que trazem
segurança, desenvolvimento, liberdade de expressão,
novos modelos culturais
etc. Com a oferta de segurança, a Arábia Saudita, vizinha de Israel, fechou uma
aliança com os Estados
Unidos, que dura desde o
ano de 1945 até o presente.
Por exemplo, durante
anos, ouviu-se que a chegada de multinacionais em um
país traria desenvolvimento
ao país. Se esta desafogar
um gargalo existente em
um setor industrial do país,
é verdade. Entretanto, se este não for o caso e considerando que as multinacionais
tendem a não reinvestir os
lucros no país e, sim, mandá-los para a matriz, elas
se tornam menos atrativas
que o esforço de desenvolvimento tecnológico com
empresas nacionais.
– Era necessário, então,
rebuscar o discurso?
– Não só isso! Era preciso criar novos conceitos que
contivessem a promessa de
se atingir um alto padrão de
desenvolvimento. Assim,
criaram o conceito que cada
país deveria se dedicar só à
produção do que ele fosse

“vocacionado”. Ou seja,
para os produtos e serviços
que ele mostrasse possuir
“vantagem comparativa”.
Ou seja, ao Brasil restaria somente a produção de
minérios e grãos. Essa proposta frearia os países em
desenvolvimento de buscar
desenvolver tecnologia. A
subordinação à vantagem
comparativa é uma forma
de nada mudar.
É interessante que figuras
irreais são trazidas, despudoradamente, para basear
raciocínios neoliberais, como o da “competição perfeita”. Esta incoerência real
não existe por causa dos
próprios empresários, que
trabalham para conseguirem o “domínio do mercado”. O fato que não existirá
“competição perfeita” entre
as refinarias da Petrobras
escolhidas para privatização
é triste. Pois elas são donas
de monopólios regionais.
Mais um fato estranho
nas privatizações é que o
preço mínimo do ativo a ser
privatizado é calculado pela soma dos lucros futuros
que ele ainda proporcionará
trazidos para o valor presente. A soma dos gastos
históricos atualizados, sendo desta soma diminuídos
o desgaste devido ao uso e
a obsolescência eventual da
tecnologia poderia ser outra
metodologia, que, eventual-

mente, chegaria a um valor
mínimo do ativo maior.
Contudo, a discussão do
valor mínimo deve ser precedida por outra muito mais
importante, que é: “Por que
privatizar?” Os neoliberais
respondem a essa pergunta
com algo como: “A empresa privada é sempre mais
eficiente que uma empresa
estatal!” Em primeiro lugar,
ela é mais eficiente sob que
aspecto? Econômico? Ambiental? Social? Se a empresa privada der bons dividendos aos acionistas, péssimos
salários aos trabalhadores e
causar maiores danos ambientais, ela é mais eficiente?
Além disso, o que é muito importante: “Se a empresa estiver em um setor que
pode alavancar o desenvolvimento nacional, é melhor
a privada ou a estatal?” “Se
o setor for extremamente lucrativo e for desejado
transferir boa parcela deste superlucro para políticas
públicas, qual tipo de empresa seria convidado a participar?”
Em respeito aos que têm
dúvida, lembro que o maior
objetivo das empresas privadas e, em alguns casos, o
único objetivo, é maximizar
o lucro. Neste caso, os gastos com políticas públicas
iriam diminuir o lucro.
Um monopólio privado

é o pior dos mundos, enquanto um monopólio estatal pode ser o melhor dos
mundos, se houver controle
social da estatal. Este controle social, que não é controle governamental, pode
ser detalhado em outro artigo. Assim, às estatais, poderiam ser reservados os setores estratégicos, os setores
que geram superlucros e
aqueles em que se precisa
desenvolver
tecnologias,
porque o Estado consegue
as desenvolver.
O fracasso do modelo
neoliberal ocorre em vários
países ao redor do mundo.
Ignacio Ramonet, ex-editor
do Le Monde Diplomatique,
publicou seu artigo “Angleterre, crise totale”, na
edição de abril de 2001 do
jornal. Nele, Ramonet dizia que a epidemia de febre
aftosa que se espalhava, naquela época, pelos campos
britânicos, (...) era consequência de um momento
histórico preciso e não era
por coincidência que estava
acontecendo dentro de uma
Inglaterra que foi utilizada,
durante mais de 20 anos,
como laboratório do ultraliberalismo. Assim, desde
2001, sabia-se que cortes
neoliberais do orçamento
público traziam reações indesejáveis para a sociedade
também a médio e longo
prazo.

– O que nos resta fazer,
então?
– Sempre tivemos o controle dos principais meios
de informação comerciais,
controle do Congresso e de
parte do Judiciário, e adquirimos recentemente o controle da máquina pública.
Passamos a entregar o poder a governos autoritários
comprometidos com nossos interesses. Antes, compúnhamos com a direita
liberal, que travestia melhor
a dominação. Mas isto tem
se mostrado pouco efetivo,
atualmente.
– Por quê?
– A sociedade adquiriu
melhor grau de politização? Talvez, não sei. Sei
que, hoje, o Brasil resiste ao
controle midiático convencional. O modelo de comunicação mudou, e nossos
adversários se adaptaram
bem ao novo modelo. Existe a opção pelas fake knews
e os robôs, cuja aplicação
maciça é uma solução, se
puder ocorrer. Por falta de
outras opções, vim aqui esperando ouvir novas propostas. No entanto, pregam
providências antigas e, hoje,
inócuas. Estamos perdendo
e, por isso, os países estão
reestatizando suas antigas
estatais, que tinham sido
privatizadas.
Paulo Metri é engenheiro.

O fantasma do rei Leopoldo II ainda assombra o Congo
Por Edoardo
Pacelli
O rei Philippe, da Bélgica, concluiu uma visita de
seis dias à República Democrática do Congo, que foi
anunciada como um passo
à frente, após um passado colonial brutal. Em um
discurso ao parlamento do
Congo, o rei lamentou “o
paternalismo, a discriminação e o racismo” do regime
colonial. “Desejo reafirmar
meus mais profundos arrependimentos por essas feridas do passado”, disse ele.
Membros da diáspora congolesa criticaram seu discurso por não chegar a um
pedido formal de desculpas.
“Diante dos crimes cometidos pela Bélgica, os
arrependimentos não são
suficientes”, escreveu no
Twitter a senadora da oposição congolesa Francine
Muyumba. “Espera-se dele
um pedido de desculpas e
uma promessa de reparação. É somente com este

preço que definitivamente
vamos virar a página.”
Em 1885, o rei Leopoldo II, irmão do tataravô
de Philippe, reivindicou o
território como sua propriedade pessoal, durante
a Conferência de Berlim,
que dividiu grande parte da
África e concedeu territórios a vários estados europeus. Os líderes africanos
não estiveram envolvidos
nas negociações.
Leopoldo II saqueou
violentamente o país, por
mais de duas décadas, antes que ele se tornasse uma
colônia belga. Ele acumulou grande riqueza com as
matérias-primas do Congo.
No entanto, até sua morte
em 1909, Leopoldo II nunca pôs os pés no que ele
via como sua colônia – um
território que era quase 80
vezes o tamanho da Bélgica.
Estima-se que mais da
metade dos 20 milhões de
pessoas, que então viviam
no Congo Belga, perderam
suas vidas devido a atroci-
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dades cometidas pelas autoridades coloniais e pelo
trabalho forçado. Membros
de crianças foram cortados,
como punição, quando seus
pais não cumpriram as cotas de extração de marfim
e da borracha, e mulheres e
meninas foram penhoradas,
como escravas sexuais, para agentes coloniais belgas,
como forma de forçar homens congoleses a irem às
florestas para coletar borracha.
Os belgas também saquearam centenas de milhares de objetos congoleses,
que foram levados para o
Museu Real da África Central da Bélgica, onde ainda
se encontram armazenados,
compondo mais de 80% da
coleção do museu.
Philippe visitou o museu nacional do Congo em
Kinshasa, onde entregou
uma grande máscara – conhecida como Kakuungu.
Porém, em vez de devolvê-la permanentemente, a
devolveu em “empréstimo

indefinido” ao país de onde foi tirada. “Estou aqui
para devolver a vocês este
trabalho excepcional, para
permitir que os congoleses
o descubram e admirem”,
disse ele.
Houve passos importantes para consertar um relacionamento pós-colonial
fragilizado: durante os protestos globais do Black Lives Matter desencadeados
pelo assassinato de George
Floyd por um policial em
Minnesota, Philippe enviou
uma carta ao presidente
congolês Felix Tshisekedi,
em 30 de junho de 2020, o
aniversário da independência congolesa, lamentando
as injustiças coloniais.
Em fevereiro de 84, o
primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, deu às autoridades congolesas um inventário contendo artefatos
levados para a Bélgica, antes
da independência do Congo, em 1960. O parlamento
da Bélgica deve aprovar uma
lei, até o final do mês de ju-
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nho, que abrirá caminho para
a devolução de objetos saqueados, caso a caso, com 2
milhões de euros destinados
à pesquisa de proveniência
de objetos congoleses, em
museus estatais e de outras
ex-colônias, como Ruanda e
Burundi.
Isso ocorreu após uma
decisão belga, em outubro
de 2020, para que fosse entregue, ainda neste mês, os
últimos restos mortais do
primeiro primeiro-ministro
democraticamente eleito do
Congo independente Patrice Lumumba. Depois de
servir apenas dois meses no
cargo, em 1960, Lumumba
foi assassinado por separatistas congoleses e mercenários belgas, em janeiro de
1961, com a ajuda da CIA.
Também se falou do envolvimento da inteligência britânica.
Lord Lea, um colega trabalhista britânico, afirma
que Daphne Park – chefe da
estação do MI6, no Congo,
na época – admitiu, antes

de sua morte, ter ajudado a
organizar o assassinato por
temores de que Lumumba
aliasse o Congo à União
Soviética. A Bélgica, agora,
planeja devolver o dente
com obturação de ouro de
Lumumba, que foi preservado como troféu por um
policial belga depois que o
resto de seu corpo foi dissolvido em ácido.
À medida que os políticos da diáspora e da oposição exigem reparações, o
governo congolês parece
mais focado em seguir em
frente. “Não nos debruçamos sobre o passado, que
é já passado e que não deve ser reconsiderado, mas
precisamos olhar para o
futuro”, disse Tshisekedi
durante uma coletiva de imprensa, acrescentando que
estava focado em aumentar
a cooperação com a Bélgica.
Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor de pesquisa do CNR (Itália),
editor da revista Italiamiga e vice-presidente do Ideus.
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Alternativas à falência
do sistema financeiro

N

este final de semana, o Instituto Schiller realiza a
conferência internacional “Não pode haver paz sem
a reorganização por falência do sistema financeiro transatlântico moribundo”. O polêmico economista Lyndon
LaRouche – que faria 100 anos em 2022 – advertiu, ao
longo de décadas, que a continuação da especulação
financeira e do sistema de câmbio flutuante, consagrado
após agosto de 1971, levaria necessariamente à guerra – “e
muito possivelmente à guerra termonuclear” – juntamente
ao colapso drástico da economia física mundial e à morte
de milhões e até bilhões de seres humanos através da
fome e pandemias.
Entre os debatedores, Helga Zepp-LaRouche, fundadora,
Instituto Schiller; coronel Richard Black, antigo chefe da Divisão de Direito Penal do Exército dos EUA no Pentágono,
cujo vídeo sobre a guerra na Ucrânia viralizou; e Jay Naidoo,
ministro no governo de Nelson Mandela, África do Sul.
Do Brasil, o único conferencista será Felipe Maruf
Quintas, professor de Ciência Política, colaborador habitual do Monitor Mercantil (atualmente publicando a
série “Teoria do Estado Nacional”). Ele falará sobre “O
Papel do Brasil no Diálogo das Civilizações e na Economia Física Mundial”.
O evento será transmitido pela internet em inglês, com
interpretação simultânea em espanhol, e começa às 10h
(horário de Brasília). Inscrições: schillerinstitute.nationbuilder.com/conference20220618_19

Digital em passos de cágado
A excessiva morosidade na digitalização de processos
por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)
levou as comissões de Prerrogativas e de Celeridade Processual da OABRJ a enviar ofício ao desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, que preside o tribunal,
pedindo medidas que permitam a aceleração do processo
de digitalização. Há relatos de processos que se estenderam por mais de 20 meses na Central de Digitalização.

Quanto antes
Quem perdeu o prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda deve correr para regularizar sua situação:
a multa, que vai de R$ 165,74 até 20% do valor devido, é
gerada na hora da entrega da declaração em atraso e deve
ser paga em até 30 dias. Caso passe este prazo, o valor
será acrescido de juros com base na Selic, esclarece Alice
Porto, a Contadora da Bolsa.
Se demorar mais de 20 meses para regularizar a situação, o contribuinte poderá sofrer processos de sonegação
fiscal. O investidor de Bolsa de Valores que não entregou
no prazo corre o risco de cair na malha fina e ter suas
contas bancárias bloqueadas pela Receita. Em casos extremos, pode ter o CPF bloqueado.

Sem mobilização
Onde estavam Lula e Ciro Gomes enquanto a Eletrobras era privatizada “na maciota”?

Rápidas
O ITCN acaba de lançar livro que reúne 12 artigos
sobre “Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro”
(Editora Liber Ars), com objetivo de aprimorar a segurança do ambiente de negócios *** De 28 a 31 de julho,
acontecerá em São Paulo o Masterclass – evento de
atualização terapêutica e inovação científica para a prática
clínica. Inscrições em masterclasspsiquiatria.com.br ***
Termina neste domingo o Mercado de Vinhos, no Parque
de Exposições, em Petrópolis, parte do Serra Wine Week.

Arthur Lira quer taxar lucro da Petrobras

A

pós o ministro da
Economia, Paulo Guedes sugerir que os supermercados
tabelassem seus preços
como forma de conter a
inflação, o presidente da
Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), além
de fazer duras críticas ao
novo aumento dos combustíveis anunciado pela
Petrobras, disse que irá
reunir os líderes partidários nesta segunda-feira
(20) para analisar proposta de taxação dos lucros
da estatal. Em entrevista
à Globonews nesta sextafeira também acenou por

mudanças na política de
preços praticada pela estatal.
Lira também defendeu
a renúncia do presidente
da Petrobras, José Mauro
Ferreira Coelho. “Estamos
perplexos. Claramente esse anúncio é uma retaliação pela sua demissão. Está fazendo mal ao Brasil e à
economia brasileira”, disse
Lira. O governo anunciou
a demissão de Coelho no
fim de maio, mas a substituição depende de nova
assembleia de acionistas
da empresa.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, na últi-

ma quarta-feira, a Câmara
aprovou o PLP,18/22, que
torna os combustíveis serviços essenciais e limita a
tributação do ICMS sobre
o produto. O presidente
da Casa criticou a “falta
de sensibilidade” do conselho diretor da Petrobras
pelo anúncio do aumento
em meio a essa discussão.
“Isso faz com que tenhamos que tomar medidas
mais duras contra a Petrobras”, afirmou.
Lira vai reunir o colégio de líderes para discutir
como dobrar a taxação do
lucro da empresa (CSLL)
e alternativas à política de

preços a Petrobras, hoje
indexada ao dólar. “A Petrobras não dá um sinal a
diminuir seu lucro de 30%,
está trabalhando para pagar dividendos a fundos
de pensão internacionais.
Não custava nada esperar
resultados do que estamos
fazendo para diminuir a
inflação para os mais vulneráveis antes de anunciar
novos aumentos”, criticou.
Com a nova taxação, Lira espera reverter recursos
para população e criar, por
exemplo, “voucher combustível para caminhoneiro
e taxistas”.

Rio: R$ 700 mi do Banco Mundial
para fortalecer reformas fiscais

A

prefeitura do Rio
de Janeiro contraiu
empréstimo no valor de US$ 135,2 milhões
(aproximadamente R$ 700
milhões) para apoiar as reformas fiscais e verdes na
capital fluminense. O valor
foi aprovado na quinta-feira
(16) pelo Conselho Diretor
do Banco Mundial, com a
finalidade de aprimorar a
sustentabilidade fiscal no
médio prazo e acelerar a
transição rumo ao desenvolvimento urbano, inclusivo e de baixo carbono.
Segundo o prefeito Eduardo Paes, o município está promovendo reformas
fiscais desde 2021. “Fir-

mamos um compromisso
para reequilibrar as contas
dentro do escopo do Plano
de Promoção do Equilíbrio
Fiscal (PEF) do governo federal. O pacote de reforma
fiscal apoiado pelo Banco
Mundial permitirá ao município voltar a ter acesso
às reformas para promover
investimentos em prol dos
objetivos ambientais, sociais e econômicos do Rio.”
A secretária de Fazenda e
Planejamento, Andrea Senko,
disse que as condições financeiras pactuadas com o
Banco Mundial são extremamente vantajosas comparativamente ao mercado de
crédito brasileiro. “O prazo

SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.218.518/0001-48 - NIRE 33.0033225-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
Ficam os senhores acionistas da SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE
EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara,
nº 160, sala 1519, Centro, CEP: 17.700-000, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 13.218.518/0001-48 (“Companhia”), convocados para participar da
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, que ocorrerá
na sede social, no dia 27 de junho de 2022, às 10:00 horas, tendo por objeto
a seguinte Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a aprovação da transferência do
imóvel objeto da matrícula nº 156.190, área total de 4.931,45 m², registrado
perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto
(“Imóvel”), de titularidade da Companhia, à Associação Portuguesa de
Esportes Atléticos, associação privada, com sede na Cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Inhaúma, 157, CEP: 14.010-100,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 56.015.191/0001-10 (“Associação Portuguesa”),
por força do instrumento de transação celebrado nos autos dos processos
nº 1052400-18.2017.8.26.0506, 1052403-70.2017.8.26.0506 e 104356371.2017.8.26.0506 em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto,
do Estado de São Paulo; (b) aprovar a reeleição ou eleição, conforme o caso,
dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (c) deliberar
sobre a aprovação para que a Diretoria da Companhia tome todas e quaisquer
medidas necessárias e/ou conveniente à efetivação da deliberações para
implementar todos os atos necessários ou convenientes para implementar
referidos atos, se aprovados. Conforme dispõe o Artigo 10 do Estatuto Social,
caso os acionistas participem remotamente da Assembleia Geral, deverão
expressar seus votos por meio de carta ou correio eletrônico para o e-mail
gepgestao@genial.com.vc, que identifique de forma inequívoca o remetente.
Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador,
com poderes específicos, constituído há menos de 1 (um) ano, que seja
acionista, administrador da Companhia ou advogado, em conformidade com o
parágrafo único do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia.
Rio de janeiro (RJ), 14 de junho de 2022.
Fabio Vilela de Moraes - Conselheiro

para pagamento será de 21,5
anos, com um ano de carência. e taxa de juros variável
de cerca de 2,82% ao ano”.
Segundo a Agência Brasil, os
recursos darão ao município
“fôlego financeiro” para fazer frente a despesas relevantes e urgentes, como a área de
transporte público durante o
processo de retomada e crescimento econômico do Rio
de Janeiro, afirmou a secretária.
Finanças públicas
Segundo
autoridades
municipais, o Rio de Janeiro entrou em estresse fiscal
antes da pandemia devido

ao aumento nas despesas
de caráter obrigatório sem
aumento das receitas municipais. A Covid-19 agravou a situação das finanças públicas do município.
Como o restante do país,
em 2020, o Rio de Janeiro
enfrentou aumento de gastos para combater a pandemia, incluindo um incremento de R$ 850 milhões
ao orçamento da saúde.
Isso comprometeu ainda
mais a capacidade do município de investir em seus
objetivos ambientais, sociais e econômicos, incluindo o desenvolvimento urbano resiliente, inclusivo e
de baixo carbono.

SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/ME: 32.223.851/0001-90 - NIRE: 33.3.0002644-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2022
Nos termos do artigo 124, §2º da Lei nº 6.404/76, ficam convocados os
Senhores Acionistas da Sapucaia Empreendimentos e Participações
S.A. – Em Liquidação -, sociedade anônima com sede na Rua Comandante
Rubens Silva, n° 292, sala 507, Jacarepaguá, RJ, (“Companhia”), para a
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, no dia 5 de julho
de 2022, às 10:00 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, 2º andar, sala
04, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22410-003, a fim de examinarem,
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação final de
contas pelo liquidante; b) Cessação do estado de liquidação da Companhia;
c) Se aprovada a cessação do estado de liquidação da Companhia, aprovar as
alterações necessárias ao Estatuto Social da Companhia; e d) Demais temas
de interesse da Companhia. Informações Gerais: A Companhia esclarece
que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia,
os documentos relacionados a este Edital de Convocação e pertinentes às
matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária; e (b) para
participação na Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão
apresentar à Companhia os documentos de identificação referentes aos
acionistas, sendo que: (b.i) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão
igualmente ser apresentados os documentos de representação societária
pertinentes; e (b.ii) no caso de qualquer dos acionistas desejar constituir um
procurador para, na forma do art. 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, representá-lo
na Assembleia Geral Extraordinária, será necessária a apresentação com
24hs de antecedência do correspondente instrumento de mandato com
reconhecimento de firma do outorgante. Os acionistas que desejarem ter
acesso aos documentos relativos à AGE por meio digital poderão solicitá-los
ao e-mail: velosoavel@gmail.com, devendo indicar um e-mail para que lhe
sejam enviados tais documentos
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022.
Atenciosamente,
Antônio Francisco Veloso – Liquidante
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VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Um pouco dos muitos
Alentejos no Vinhos
de Portugal 2022

A

9ª edição dos Vinhos de Portugal, que marcou o
retorno do evento ao formato presencial, movimentou o Jóquei Clube da Gávea no final de semana de 3 a 5
de junho. Além da forte presença de produtores de várias
regiões no salão de vinhos, muitas degustações temáticas
aconteceram, entre outros atrativos, para quem transitava
por lá. O final de semana foi marcado por chuvas e baixas
temperaturas, o que, em se tratando de vinhos, não deixa
de ser uma oportunidade rara para se beber vinho em
temperatura ambiente no Rio de Janeiro.
Mesmo com o clima frio, que normalmente pede tintos,
tive a oportunidade de provar bons vinhos brancos em
uma degustação sobre vinhos do Alentejo, intitulada “Os
muitos Alentejos”. A sessão foi dirigida pela argentina Cecília Aldaz, com a presença de representantes das vinícolas Herdade da Malhadinha Nova e Casa Relvas. Estavam
presentes também vinhos de certo modo já bem apreciados pelos brasileiros, como o Esporão Reserva Tinto, o
Cartuxa Branco e o Herdade do Rocim Amphora Branco.
A proposta era mostrar a diversidade do Alentejo,
região vitivinícola de maior extensão em solo português,
com seu clima bem típico mediterrânico, mas que se diversifica por leves ondulações topográficas, pela alternância de solos e pela sua capacidade de aliar o rico histórico
produtivo com um vigoroso investimento na modernização estilística desde os anos 1990. Isso lhe deu visibilidade
e entrada no mercado internacional e abriu as portas para
que outras regiões fizessem o mesmo. Ademais, o background de extenso e intenso contato com a vitivinicultura
e produtores importantes lhe dão ampla sustentação.
Os muito Alentejos são representados também pelo
repertório vitícola português, afinal, eis uma terra de uvas
autóctones singulares, pelos seus nomes e qualidades
inquestionáveis. No caso do Alentejo e de outras regiões
próximas, há um amplo diálogo também entre suas castas
prediletas, outras muito presentes nas demais áreas de
Portugal e as famosas cepas francesas, que compõem seus
longos cortes.
Nesta degustação, foi destaque, entre as brancas, a
Arinto, cepa branca não tão aromática, mas com uma acidez notória, que modera a tendência opulenta dos vinhos
da região, em função do clima mediterrânico, conferindo-lhes elegância e longevidade. A Arinto assina o Herdade
São Miguel Esquecido 2020, um vinho fermentado e
com posterior estágio em barrica de 400 litros e com leve
maceração. Isso lhe confere certa complexidade aromática
e mais volume em boca.
O Malhadinha Branco 2019 leva 55% da Arinto, 20%
da Alvarinho e 15% de Viognier, dentre outras – uma
mistura interessante, que deixou este vinho muito perfumado e, após passagem de 10 meses em barrica sob borras ficas, ele ganhou uma untuosidade muito bem-vinda,
com notas de frutas maduras, cercadas de frescor. Outra
cepa branca destacada, esta nativa do Alentejo, é a Antão
Vaz, que fica bem em climas quentes, fazendo vinhos
mais encorpados e de aromas tropicais. Uma perfeita associação com a Arinto, corte que assina o Cartuxa Branco
2020. Gostei do tinto Herdade das Servas Vinhas Velhas
2015, muito expressivo em boca, com boa acidez e muito
macio, não aparentando seus 15% de álcool.
Para fechar com alegria, em talk show com Jorge Lucki
e a enóloga Susana Esteban, degustei o seu Cabriolet
tinto, vinho de personalidade única, expressão da Touriga
Nacional na região, com seu aroma floral profundo e um
trabalho precioso que une brilhantemente complexidade e
elegância.
Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram @miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog
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Consumo em restaurantes
cresceu 8,2% em março
O

consumo em restaurantes, bares,
lanchonetes e padarias registrou aumento de
8,2% em março, em comparação com o mesmo mês
de 2021, é o que apontam
os índices divulgados pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe),
em parceria com a bandeira
Alelo. Os dados, que avaliam o desempenho dentro
do cenário da pandemia e
consideram a inflação no
período (ou seja, são calculados em termos reais)
mostram que, em contraponto, os supermercados
apresentam números negativos com queda de 14%
no faturamento no mês de
março.
Os Índices de Consumo em Restaurantes (ICR)
revelam alta de 15,2% na
quantidade de vendas e de
1,7% no número de estabelecimentos que efetivaram
pelo menos uma transação
no mês de março.
Em relação aos Índices
de Consumo em Supermercados (ICS), os dados
de março, em comparação
com o mesmo período de
2021, indicam que o segmento encerrou o período

com baixa de 2,0% no número de estabelecimentos
que efetivaram pelo menos
uma transação e 15,3% na
quantidade de vendas.
Comparando as variações calculadas de 2022
com 2019, período pré-pandemia, o ICR mostra
queda em três indicadores
em março: -31,2% no faturamento, -43,5% na quantidade de vendas e -4,5% no
número de estabelecimentos que realizou transações.
Ao analisar o comportamento de consumo em
supermercados, de acordo
com o ICS, houve um aumento de 3,8% no faturamento e 9,5% no número
de estabelecimentos que
registrou ao menos uma
transação, enquanto houve
queda de 7,3% na quantidade de vendas.
Segundo os pesquisadores da Fipe, embora o segmento de supermercados
tenha atravessado a pandemia sem grandes problemas (na prática, até se
favorecendo de uma possível migração do consumo de bares e restaurantes,
dado o isolamento social e
o trabalho remoto), o mesmo não pode ser afirmado

em tempos recentes, com
a elevação nos preços dos
alimentos.
Comparativamente, no caso de restaurantes, embora os efeitos da
pandemia ainda persistam
nos números de volume e
valor, os resultados mais
recentes (comparativo últimos 12 meses) destacam
uma evolução positiva desses serviços. Uma hipótese
é que com a redução dos
casos e óbitos da pandemia,
as pessoas têm retornado
de forma mais consistente
e generalizada ao trabalho
presencial, a eventos e ao
convívio social.
Os Índices de Consumo
em Supermercados (ICS)
acompanham as transações
realizadas em estabelecimentos como supermercados, quitandas, mercearias,
hortifrútis, sacolões, entre outros; e os Índices de
Consumo em Restaurantes
(ICR) apontam a evolução
do consumo de refeições
prontas em estabelecimentos como restaurantes, bares, lanchonetes, padarias,
além de serviços de entrega
(delivery) e retirada em balcão/para viagem (pick-up).
Em termos regionais,
adotando como parâmetro

a variação do valor gasto
em restaurantes entre março de 2019 (período pré-pandêmico) e março de
2022, é possível notar um
maior impacto na Região
Nordeste (-36,1%). Entre
as demais, a queda foi de
-31,3 % no Sudeste; -31%
no Centro-Oeste; -29,2%
no Sul; e -28,4% no Norte.
Individualmente,
as
unidades federativas que
mais sentiram em março foram Rio de Janeiro
(-43,1%), Ceará (-41,5%),
Bahia (-40,8%), Pernambuco (-36,4%), Maranhão
(-37,9%),
Pernambuco
(-36,4%), Distrito Federal (-35,8%), Rio Grande
do Sul (-35,2%) e Amazonas (-34,3%). Já entre as unidades com
aumento e/ou quedas
menos expressivas, destacaram-se Acre (48,5%),
Roraima (48,4%), Rondônia (9,5%), Alagoas
(-4,3%), Mato Grosso
do Sul (-9,3%) e Sergipe
(-13,2%). Além das unidades federativas citadas, vale
mencionar o impacto sobre
o consumo em: São Paulo (-28,4%), Minas Gerais
(-27,3%), Paraná (-26,0%) e
Santa Catarina (-26,2%).

Aluguel residencial desacelera,
mas sobe acima da inflação
Levantamento realizado
pelo Índice FipeZAP+ de
locação residencial em 25
cidades brasileiras registrou
uma alta mensal de 1,70%
em maio de 2022, resultado que representa uma
ligeira desaceleração frente à elevação apurada em
abril (1,84%). Comparativamente, a variação média
do aluguel residencial registrada pelo índice superou a
inflação mensal ao consumidor medida pelo IPCA/
IBGE (0,47%), bem como
o comportamento dos preços da economia brasileira
registrado pelo IGP-M/
FGV (0,52%). Entre as 25
cidades monitoradas, apenas Pelotas (-2,34%) não
acompanhou a elevação
do índice. Considerando-se o recorte das 11 capitais
onde os preços de locação
residencial são avaliados, as
seguintes variações foram
observadas: Florianópolis
(3,54%), Salvador (2,45%),
Belo Horizonte (2,39%),
Curitiba (2,35%), Rio de
Janeiro (1,91%), Recife
(1,89%), São Paulo (1,86%),
Fortaleza (1,58%), Goiânia (1,04%), Porto Alegre
(0,88%) e Brasília (0,22%).
Ao final de maio de 2022,
o FipeZAP+ acumulou alta
de 7,79%, variação superior
à inflação acumulada pelo
IPCA/IBGE (4,78%) e do
IGP-M/FGV (7,54%) nesse intervalo temporal. Das
25 cidades monitoradas, 24
registram elevação de pre-

ços de locação residencial
no período, incluindo as
capitais: Goiânia (19,25%),
Florianópolis
(15,20%),
Salvador (13,56%), Fortaleza (11,38%), Curitiba
(11,14%), Belo Horizonte
(10,90%), Recife (9,07%),
Rio de Janeiro (8,64%),
São Paulo (6,07%), Brasília (3,39%) e Porto Alegre
(2,50%).
Considerando os resultados mensais dos últimos
12 meses encerrados em
maio de 2022, o Índice
FipeZAP+ de Locação
Residencial acumula uma
alta nominal de 11,11%,
variação inferior à inflação
acumulada pelo IPCA/IBGE (11,73%), mas acima
da inflação apurada pelo
IGPM/FGV
(10,72%).
Neste horizonte, todas as
25 cidades monitoradas pelo índice registram elevação
nominal dos preços em suas respectivas localidades.
Em particular, destacam-se
as variações nas capitais incluídas na cesta do índice:
Goiânia (26,56%), Florianópolis (24,25%), Fortaleza (22,30%), Curitiba
(19,36%), Recife (17,51%),
Salvador (15,73%), Belo
Horizonte (15,67%), Rio de
Janeiro (11,08%), São Paulo (6,62%), Porto Alegre
(5,43%) e Brasília (5,26%).
O preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 33,91/m² em
maio de 2022. Comparando-se a apuração nesse mês

entre as capitais com abrangência do índice, São Paulo
apresentou o preço médio
de locação residencial mais
elevado no último período
(R$ 42,11/m²), seguida pelos valores médios registrados em: Recife (R$ 38,83/
m²), Brasília (R$ 35,15/m²)
e Rio de Janeiro (R$ 34,81/
m²). Já as capitais monitoradas com menor valor de locação residencial, segundo
os dados da última apuração mensal, incluíram: Fortaleza (R$ 21,16/m²), Goiânia (R$ 23,41/m²), Porto
Alegre (R$ 25,53/m²) e
Curitiba (R$ 26,45/m²)
Já segundo o relatório
mensal de preços do portal Imovelweb, o valor do
aluguel no Rio de Janeiro
subiu 8,4% em 2022. O levantamento de maio ainda
mostra que o preço médio
do aluguel mensal fechou
o mês em R$ 2.034 para
os apartamentos de dois
quartos, crescendo 2,0% no
mês, a segunda maior alta
desde o início da série.
No acumulado de 2022,
os preços aceleraram na linha do IGP-M. No entanto, nos últimos 12 meses,
os valores subiram muito
abaixo da inflação, o que
em termos reais implica em
uma queda do aluguel de
5,8 p.p.
Na análise por região, a
Zona Sul é a mais cara, com
um preço mensal médio de
R$ 2.930. Já a Zona Oeste
fechou maio como a mais

econômica, custando R$
1.045 por mês.
No levantamento por
bairros, Leblon e Ipanema
são os mais caros para morar de aluguel, com valor
médio acima de R$ 4 mil
por mês.
O preço médio na cidade
subiu 0,1% no mês de maio,
custando R$ 8.852 por m². O
valor acumula dez meses de
aumento consecutivo moderado. Em 2022, cresceu 1%
abaixo da inflação (4,9%),
derivando em uma queda
real de 3.9 p.p. Nos últimos
12 meses, o valor subiu 1,8%
muito abaixo da inflação de
12% do mesmo período.
Leblon é o bairro mais
caro, com um valor de R$
21.536 por m². Coelho Neto, na Zona Norte, tem o
m² mais barato, com um
preço médio de R$ 2.328.
O índice de rentabilidade
imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar
o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado
na aquisição do imóvel. O
relatório de maio apontou
um índice de 4,33% bruto
anual, o que significa que
são necessários 23,1 anos
de aluguel para reembolsar
o investimento de compra,
4,1% a menos que um ano
atrás. Centro e Zona Norte
são as regiões que oferecem
maior retorno para os investidores. Vaz Lobo e Cordovil são os melhores bairros para quem busca renda.

Monitor Mercantil l Sábado, domingo e segunda-feira, 18, 19 e 20 de junho de 2022

Negócios & Empresas

5

SENDAS S.A.
CNPJ nº 31.911.548/0001-17

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação e deliberação de V.Sªs., o
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Ficamos ao inteiro
dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
São João de Meriti - RJ, 04 de maio de 2022. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)
Nota
2021
2020
ATIVO
Nota
2021
2020 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
49.000
41.433
40.425
76.767 CIRCULANTE
CIRCULANTE
Fornecedores
312
209
Caixa e equivalentes de caixa
3
26.415
62.350 Financiamentos
12
5.507
1.738
Créditos
4
9.139
10.505 Impostos e contribuições
2.470
2.581
10.377
12.176
Impostos a recuperar
5
3.773
3.643 Impostos e contribuições - parcelamento
595
2.813
Valores a receber
6
908
57 Imposto de renda
Contribuição social
439
1.182
Outros direitos realizáveis
190
212 Provisão para férias e outras
1.991
1.850
NÃO CIRCULANTE
721.668
641.544 Dividendos a pagar
13
24.971
16.987
2.338
1.897
Realizável a longo prazo
25.861
21.287 Outras contas a pagar
NÃO CIRCULANTE
325.501
356.164
Empresa ligada
6.610
- Financiamentos
12
14.233
18.398
Valores a receber
6
1.229
1.115 Provisão de tributos diferidos
14
103.539
91.574
15
143.165
171.533
Impostos a recuperar
5
511
2.405 Provisão para passivos contingentes
16
62.431
71.883
Depósitos e cauções
17.511
17.767 Impostos e contribuições - parcelamento
Indenizações a terceiros
552
1.028
Investimentos
694.092
602.002 Outras contas a pagar
1.581
1.748
Em coligadas
7b
207.696
122.368 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
387.592
320.714
17a
110.622
110.622
Propriedades para investimento
8
486.396
479.634 Capital social realizado
17b
137.656
57.496
Imobilizado
9
1.526
18.010 Reservas de lucros
Dividendo adicional proposto
17c
13.282
Intangível
10
189
245 Ajustes de avaliação patrimonial
17d
139.314
139.314
TOTAL
762.093
718.311 TOTAL
762.093
718.311
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em Reais mil)
Reservas de lucros
P/futuro
ResulCapital
P/plano aumen- RetenDividendo Ajustes de tados
social
de investo de ção de
adicional avaliação acumurealizado Legal timento capital
lucro
Total proposto patrimonial lados
Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
110.622 3.850 13.262
- 17.112
14.110
139.434
- 281.278
Realização por depreciação da reserva de reavaliação e
ajuste de avaliação patrimonial de imobilizado, líquida da
provisão para IR/CSLL diferidos
(120)
120
Dividendo adicional proposto transferido para o circulante
- (14.110)
- (14.110)
Lucro líquido do exercício
- 70.264 70.264
Reserva legal (nota 17,b.1)
- 3.513
- 3.513
- (3.513)
Dividendos a pagar (nota 13)
- (16.718) (16.718)
Deliberação para dividendo proposto (nota 17,c)
13.282
- (13.282)
Reserva para plano de investimento (nota 17, b.2)
- 19.195
- 19.195
- (19.195)
Retenção de lucros (nota 17, b3)
- 17.676 17.676
- (17.676)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
110.622 7.363 32.457
- 17.676 57.496
13.282
139.314
- 320.714
Dividendo adicional proposto aprovado pela AGO de
27/04/2021
- (13.282)
- (13.282)
Realização de reserva p/plano de investimento (nota 17, b.2)
- (32.457)
- (32.457)
- 32.457
Lucro líquido do exercício
- 105.128 105.128
Reserva legal (nota 17,b.1)
- 5.256
- 5.256
- (5.256)
Dividendos a pagar (nota 13)
- (24.968) (24.968)
Reserva para futuro aumento de capital (nota 17, b.3)
- 39.378
- 39.378
- (39.378)
Constituição de reserva para plano de investimento (nota
17, b.2 e b.4)
- 85.659
- (17.676) 67.983
- (67.983)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
110.622 12.619 85.659 39.378
- 137.656
139.314
- 387.592
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em Reais mil, exceto quantidade de ações)
1. Apresentação Das Demonstrações Financeiras: As demonstrações de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995,
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ajustado por amortizações acumuladas, quando aplicável, calculadas pelo
adotadas no Brasil, em conformidade com as Leis nºs 6.404/76 e método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil e de
11.638/07 e pronunciamentos técnicos de órgãos regulamentadores. Essas recuperação econômica, fixado por espécie de bens.
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria para divulgação g) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes - Os direitos
em 04 de maio de 2022.
realizáveis e as obrigações exigíveis até 12 meses subsequentes à data do
2. Procedimentos Contábeis: Dentre os principais procedimentos adotados balanço estão classificados como ativo e passivo circulantes, respectivamente.
para a preparação das demonstrações financeiras, ressaltamos: a) Provisão Os ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos
para créditos de liquidação duvidosa - É estimada com base em análise valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as
dos níveis atuais de inadimplência dos devedores, com o objetivo de variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou
absorver eventuais perdas na realização dos créditos a receber de clientes, incorridos, quando aplicável, reconhecidos em base pro rata temporis.
e está constituída em montante considerado suficiente pela Administração 3. Caixa e Equivalentes de Caixa:
da Companhia. b) Ajuste a valor presente de ativos - Os ativos monetários Descrição
2021
2020
não circulantes e os circulantes, quando o efeito é considerado relevante em Caixa e bancos
486
111
relação às demonstrações financeiras, são ajustados ao seu valor presente. Aplicações de liquidez imediata
25.929
62.239
O ajuste a valor presente foi calculado levando em consideração os fluxos TOTAL
26.415
62.350
de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, explícita ou implícita. 4. Créditos:
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas associadas a esses ativos Descrição
2021
2020
são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o Títulos em cobrança
282
406
regime de competência de exercícios. c) Investimentos - Está demonstrado Provisão para perdas
(21)
(28)
ao custo de aquisição, ajustado por avaliação pelo método de equivalência Aluguéis a receber
12.441
9.918
patrimonial quanto à participação em coligadas. d) Propriedades para Provisão para perdas
(3.563)
investimento - As propriedades para investimento, são representadas por Outros
209
terrenos e edificações para locação, mantidos para auferir rendimento de TOTAL
9.139
10.505
aluguel, e que o valor justo de propriedades para investimento deve refletir 5. Impostos a Recuperar:
2021
2020
os lucros de rendas provenientes desses aluguéis. Em 2013, todas as Circulante
propriedades para investimento, foram avaliadas a valor justo. No ano de PIS - Lei 12.865/2013 - código 3835
3.773
3.643
2021 algumas propriedades para investimento foram avaliadas a valor justo, TOTAL
3.773
3.643
com ganho por avaliação patrimonial líquida de R$42.123. e) Imobilizado Não Circulante
- Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de reavaliação, e IRRF a compensar
511
2.405
reduzido por depreciações acumuladas, corrigidos monetariamente até 31 de TOTAL
511
2.405
dezembro de 1995, calculadas pelo método linear com base nas seguintes 6. Valores a Receber:
2021
2020
taxas ao ano: edificações 3,57% a 4,35%; móveis, máquinas e instalações Circulante
10%; veículos 20%; e computadores e periféricos 20%. A Administração Ressarcimento de despesas
908
57
da Companhia, manteve os mesmos valores estabelecidos nos exercícios TOTAL
908
57
anteriores, entendendo não ter identificado valorização dos imóveis. Em Não Circulante
2021, terrenos, edificações e algumas instalações foram transferidas para Gerdau Aços Longos
1.229
1.115
propriedades para investimento. f) Intangível - Está demonstrado ao custo TOTAL
1.229
1.115
7. Investimentos: Em Coligadas
Empresas
a - Dados das coligadas
Capital social - R$ mil
Quantidade de ações/quotas - mil
Patrimônio líquido - R$ mil
b - Dados da investidora
Quantidade de ações possuídas - mil
Percentual de participação
Valor do investimento - R$ mil
Equivalência patrimonial - R$ mil
8. Propriedades para Investimento:

Pallazo RJ Participações
Lahig Holding S/A
Ltda
31/12/21
30/11/20
31/12/21
31/12/20
25.825
3.156
23

25.825
3.156
17.994

745
23,62%
6
(4.244)

745
23,62%
4.249
(17)

2021
2020
Saldo inicial
479.634
479.609
Transferência de imobilizado
16.302
Ganho ao valor do ajuste (nota 2,d)
42.123
Integralização para investimento em coligada
(51.663)
Adição
25
Saldo final
486.396
479.634
O valor das propriedades para investimento, mantidos para fins de renda
de aluguel de longo prazo e/ou valorização de capital, poderá ser ajustado
anualmente pelo valor justo.
9. Imobilizado:
2021
2020
Reavaliação e
Valor
Valor
ajuste
Custo Depre- líquido líquido
Custo avaliação Ava- ciação
em
em
Descrição
Original patrimonial liado original 31/12/21 31/12/20
Terrenos
8.264
Edificações
6.814
Instalações
240
240
(204)
36
1.264
Móveis, máquinas
e equipamentos
462
462
(282)
180
176
Veículos
1.823
- 1.823 (1.327)
496
768
Outras
imobilizações
2.035
- 2.035 (1.221)
814
724
TOTAL
4.560
- 4.560 (3.034)
1.526 18.010
Em 2021, terrenos, edificações e algumas instalações foram transferidas para
propriedades para investimento.
10. Intangível:
Custo Amorti- Valor líquido Valor líquido
Descrição
Original
zação em 31/12/21
em 31/12/20
Marcas e Patentes
36
36
36
Software
2.241
(2.088)
153
209
TOTAL
2.277
(2.088)
189
245
11. Recuperabilidade de Ativos: De acordo com o Pronunciamento CPC
01 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos” os itens do ativo imobilizado e
intangível que apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores aos seus valores de recuperação são revisados detalhadamente para
determinar a necessidade de provisão para redução do saldo contábil a seu
valor de realização. Com base em comunicado técnico emitido pela Diretoria
Imobiliária, manteve as mesmas condições estabelecidas no exercício anterior,
entendendo não ter identificado Imobilizados que necessitem de provisão para
redução de seu valor de recuperação, com a manutenção dos seus valores
residuais e da vida útil dos ativos.
12. Financiamentos: Financiamentos em 31 de dezembro de 2021 montam
R$19.740 (R$5.507 a curto prazo e R$14.233 a longo prazo) e em 2020 R$20.136
(R$1.738 a curto prazo e R$18.398 a longo prazo). Os encargos financeiros
para 2020 e 2021 são taxas médias do CDI e juros de 2,8% a.a. Vencimento
anual da parcela registrada como longo prazo em 31 de dezembro de 2021:
R$ mil
2023
5.248
2024
5.000
2025
3.985
As garantias dos financiamentos são aval de acionistas e cessão fiduciária
de direitos creditórios.

14.680
14.680
12.606

14.680
14.680
12.593

PLD Dutra RJ
PLD Dutra RJ II
Empreendimentos
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Imobiliários Ltda
31/12/21
31/12/20
31/12/21
456.220
456.220
456.919

307.992
342.665
310.583

279.438
279.438
279.305

7.193
7.193
149.637
117.877
51.663
49%
49%
32,80%
34,40%
18,49%
6.177
6.171
149.870
111.948
51.643
(160)
(137)
3.405
948
(15)
12.1. Passivos decorrentes de atividades de financiamento - NBC TG03
- Movimentação dos passivos decorrentes de atividades de financiamento da
Companhia no decorrer dos exercícios de 2021 e 2020:
Atividades
Variade FinanSaldo em Capta- Paga- Transção Mo- Saldo em
ciamento 31/12/2020
ção mento ferência Juros netária 31/12/2021
Financiamento CP
1.738
- (1.821)
5.590
5.507
Financiamento LP
18.398
- (5.590) 593
832
14.233
TOTAIS
20.136
- (1.821)
- 593
832
19.740
Atividades
Variade FinanSaldo em Capta- Paga- Transção Mo- Saldo em
ciamento 31/12/2019
ção mento ferência Juros netária 31/12/2020
Financiamento CP
- (114)
1.852
1.738
Financiamento LP
- 20.000
- (1.852) 151
99
18.398
TOTAIS
- 20.000 (114)
- 151
99
20.136
13. Dividendos a Pagar: De acordo com o estatuto social da Companhia,
os acionistas gozam do direito de receber dividendos mínimos de 25% do
lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por
Ações. No exercício de 2021 foi destinado o montante de R$24.968 (2020
R$16.718), a título de dividendos, assim determinado:
2021
2020
Lucro líquido do exercício
105.128
70.264
(-) Reserva legal (5%)
(5.256)
(3.513)
(+) Realização de AAP
120
Base de cálculo para dividendos
99.872
66.871
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)
24.968
16.718
Os dividendos a pagar correspondem a R$170,56 (R$114,20 em 2020) por lote
de mil ações do capital social final.
14. Imposto de Renda e Contribuição Social: Correntes e Diferidos
Passivo exigível a longo prazo
2021
2020
Imposto de renda e contribuição social sobre reavaliação
5.178
5.178
Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação
por valor justo de propriedades para investimento
98.361 83.196
Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação
por valor justo de imobilizado
3.200
TOTAL
103.539 91.574
Reconciliação da alíquota efetiva combinada aplicada
na apuração do cálculo do imposto de renda (25%) e da
contribuição social (9%):
2021
2020
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 132.262 88.721
Débito de imposto de renda e contribuição social à
alíquota efetiva
(44.969) (30.165)
Ajustes:
Equivalência patrimonial
(345)
270
Crédito sobre reversão de provisões para contingências 10.518
5.604
Itens permanentes
7.662
5.834
TOTAL
(27.134) (18.457)
15. Provisão para Passivos Contingentes: A Companhia é parte em
diversos processos, em curso normal de seus negócios, nas esferas
cível, administrativa, tributária, previdenciária e trabalhista, para os quais
foram constituídas provisões com base em pareceres elaborados pelos
seus assessores jurídicos, consideradas suficientes para cobrir perdas
classificadas como prováveis nos processos administrativos e judiciais em

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil, exceto lucro
líquido por ação)
Nota
2021
2020
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E DOS
SERVIÇOS
18
187
3.111
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
(2.533)
LUCRO BRUTO
187
578
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
129.031
69.846
Despesas gerais e administrativas
19
(14.483)
(16.546)
Depreciações e amortizações
(504)
(1.032)
Outras receitas operacionais, líquidas
20
102.909
86.630
Ganho por avaliação patrimonial líquida
42.123
Resultado de equivalência patrimonial
(1.014)
794
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
129.218
70.424
RESULTADO FINANCEIRO
21
3.044
18.297
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
132.262
88.721
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
14
(27.134)
(18.457)
CORRENTE
(15.169)
(18.518)
DIFERIDO
(11.965)
61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
105.128
70.264
QUANTIDADE DE AÇÕES
146.390.927 146.390.927
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO
0,72
0,48
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM
31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)
2021 2020
Lucro líquido do exercício
105.128 70.264
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos
Total de resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos 105.128 70.264
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em Reais mil)
2021
2020
Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
105.128 70.264
Ajustes que não representam entrada ou saída de
caixa por:
Depreciações e amortizações
504 1.032
(Reversão) e constituição de provisões
(24.762) (12.478)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
11.965
(61)
Imposto de renda e contribuição social correntes
15.169 18.518
Ajustes por equivalência patrimonial
1.014
(794)
Ganho por equivalência patrimonial não operacional
(4.178)
Avaliação patrimonial de propriedades para investimentos (42.123)
Alienação/baixa de imobilizado e investimentos
(82)
(173)
Variações monetárias e juros
3.108 2.020
Resultado líquido do exercício ajustado
65.743 78.328
Ajustes de valores pelas variações dos ativos
operacionais
(Aumento) diminuição em clientes
(2.191) 1.019
(Aumento) diminuição em outros valores a receber
(965)
70
Diminuição dos estoques
677
Diminuição de impostos a recuperar
1.987 5.599
Diminuição (aumento) de depósitos e cauções
256
(242)
Diminuição em outros ativos operacionais
23
8
Ajustes de valores pelas variações dos passivos
operacionais
Aumento (diminuição) em fornecedores
103
(144)
Diminuição de impostos, contribuições e encargos sociais
a pagar
(31.952) (46.641)
Aumento em outros passivos operacionais
414
36
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
33.418 38.710
Atividades de Investimento
Acréscimo em propriedades para investimento
(25)
Adiantamento para futuro aumento de capital
(220)
Pagamento pela compra de imobilizado e software
(271)
(784)
Recebimento pela venda de investimento e imobilizado
86
400
Dividendos recebidos antecipadamente
2.054
Operação com coligada
(38.914) (22.301)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(37.265) (22.710)
Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos
(30.267) (19.731)
(Pagamento) captação de empréstimo bancário
(1.821) 19.887
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades de
financiamento
(32.088)
156
(Diminuição) aumento líquido de caixa e equivalentes
de caixa
(35.935) 16.156
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
62.350 46.194
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
26.415 62.350
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
andamento. Trabalhistas - Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia era
ré em diversos processos trabalhistas. Baseadas no histórico de pagamento
da Companhia foram constituídas provisões no valor de R$2.500 (R$2.102
em 2020). Na opinião da Administração e dos assessores jurídicos, este valor
é considerado suficiente para fazer frente a eventuais perdas. A maior parte
dos processos trabalhistas ajuizados contra a Companhia refere-se a temas
comumente alegados no segmento, tais como pedidos de horas extras,
equiparação salarial, verbas rescisórias, danos morais e estéticos. Cíveis Em 31 de dezembro de 2021 a Administração, com base na opinião de seus
assessores jurídicos, constituiu provisão no montante de R$14.558 (R$14.097
em 2020). As ações cíveis da Companhia envolvem basicamente pedidos de
indenizações por parte de clientes por acidentes em loja, constrangimento de
segurança e furtos de objetos em veículos em estacionamentos de nossos
estabelecimentos. Fiscais - Em 31 de dezembro de 2021 a Administração,
com base na opinião de seus assessores jurídicos, constituiu provisão no
montante de R$126.107 (R$155.334 em 2020). As ações fiscais da Companhia
envolvem basicamente discussões relacionadas à IRPJ, COFINS e PIS. Estes
processos se encontram com a exigibilidade de seus créditos suspensa,
seja por estarem em trâmites os processos administrativos, seja porque se
encontram devidamente garantidas às execuções fiscais em andamento.
16. Impostos e Contribuições: Parcelamento - Não Circulante: Representam parcelamentos de tributos federais com base na Lei 11.941/09, parcelamentos de ICMS e multa CLT.
Os vencimentos anuais das parcelas registradas em longo prazo em 31 de
dezembro são demonstrados como:
2021
2020
2023
10.973
2022
10.880
2024
10.813
2023
10.717
2025
10.377
2024
10.562
2026 a 2028
30.268
2025 a 2028
39.724
TOTAL
62.431
TOTAL
71.883
17. Patrimônio Líquido: a) Capital social realizado - O capital social
realizado da Companhia é de R$110.622, pertencentes a acionistas
domiciliados no País, sendo composto de 146.390.927 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. b) Reservas de lucros b.1) Reserva
legal Constituída conforme Lei 6.404/76 com a destinação de 5% do lucro
líquido do exercício (nota 13). b.2) Reserva para plano de investimento
A Administração da Companhia, decidiu pela realização do saldo em
31 de dezembro de 2020 e constituição em 31 de dezembro de 2021 de
nova provisão com base na previsão para investimentos, no montante de
R$85.659, visando integralizar aumento de capital nas investidas PLD Dutra
RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda e PLD Dutra RJ II Empreendimentos
Imobiliários Ltda, a ser deliberada em Assembléia Geral. b.3) Reserva
para futuro aumento de capital A Administração da Companhia, decidiu
pela destinação de R$39.378 para aumento de capital, a ser submetida a
Assembléia Geral. b.4) Retenção de lucros Representa os valores retidos
de lucros da Companhia em 2020, revertidos para constituição de nova
reserva para plano de investimento a ser deliberada em Assembléia Geral. c)
Dividendo adicional proposto Em 31 de dezembro de 2020, a Administração
da Sociedade decidiu pela constituição de Dividendo Adicional Proposto, no
montante de R$13.282, que foi pago durante o ano base 2021, conforme
deliberação em Assembléia Geral Ordinária de 27 de abril de 2021. d) Ajuste
de avaliação patrimonial A Companhia registrava em 31 de dezembro de
2021 e 2020 R$ 10.051 de ajustes de avaliação patrimonial, líquido do efeito
de imposto de renda e contribuição social diferidos de reavaliações feitas para
edificações e instalações. Esse ajuste de avaliação é realizado de acordo
com a depreciação e a eventual alienação dos ativos reavaliados. Na conta
Ajustes de Avaliação Patrimonial tem registrado em 31 de dezembro de 2021
e 2020 R$129.263 (R$128.136 de avaliação por valor justo de Propriedades
para Investimento e de imóveis no Imobilizado e R$1.127 da incorporação da
GREEN PARK). O valor dessa mais-valia foi registrado, líquido dos efeitos de
imposto de renda e contribuição social diferidos. O valor justo foi estimado,
por peritos especializados e independentes, conforme nota 2, “d” e “e”.
18. Receita Líquida das Vendas e dos Serviços: A receita líquida de vendas para os exercícios possui a seguinte composição:
2021
2020
Receita bruta das vendas e dos serviços
187
3.376
Impostos incidentes sobre vendas e serviços
(265)
Receita líquida
187
3.111
19. Despesas Gerais e Administrativas:
2021
2020
Despesas com pessoal e encargos
(16.958) (15.233)
Impostos e taxas
(9.627)
(5.299)
Serviços profissionais
(6.841)
(4.997)
Custas e despesas legais
(570)
(362)
Indenizações a terceiros
(429)
(304)
Provisões (reversões de provisões)
24.762
12.483
(4.820)
(2.834)
Outras despesas
TOTAL
(14.483) (16.546)
20. Outras Receitas Operacionais, Líquidas:
2021
2020
Outras despesas operacionais
(692)
(588)
Multas e moras fiscais indedutíveis
(17)
(22)
Outras despesas
(675)
(566)
Outras receitas operacionais
103.601
87.218
Receitas de aluguéis
87.798
86.551
Lucro na venda de ativo imobilizado e investimento
112
169
Indenização por dano patrimonial
11.400
Ganho não operacional por equivalência patrimonial
4.178
Outras receitas
113
498
TOTAL
102.909
86.630
Continua
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21. Resultado Financeiro:

Limites máximos de
Limites máximos de
indenização em 31 de
indenização em 31 de
Tipo de seguro
Cobertura
dezembro de 2021
Tipo de seguro
Cobertura
dezembro de 2021
Bens/interesses Incêndio, raio, explosão/implosão
30.000
Responsabilidade civil do
Danos elétricos - curto circuito
300
empregador
5.000
Vidros/anunc/letreiros/antenas/
Danos morais - empregador
200
espelhos/mármores
100
Despesas de defesa em juízo civil
100
Desmoronamento/tremor de terra
300
Riscos contingentes de veículos
Tumultos/greves/lockout
300
terrestres motorizados
200
Alagamento/inundação
300
Prejuízos financeiros e/ou perdas
Vendaval até fumaça, exceto
financeiras
100
bens ar livre
400
Danos morais - estabelecimentos
Equipamentos eletrônicos
400
comerciais e industriais
200
Quebra de máquinas
200
24. Contingências: A Administração da Companhia, consubstanciada na
Tumultos/greves/ lockout - atos
opinião dos assessores legais, entende que não há contingências passíveis
dolosos
300
de provisionamento. As declarações de rendimentos da Companhia estão
Fidelidade - modalidade aberta
50
sujeitas à revisão e à eventual lançamento adicional por parte das autoridades
Vazamento tanques e ruptura de
fiscais durante o prazo de cinco anos. Outros impostos, taxas e contribuições
tubulações
200
estão também sujeitas a essas condições, conforme legislação aplicável.
Responsabilidade Operações - estabelecimentos
Como a legislação é frequentemente sujeita a interpretações, não é possível
civil geral
comerciais e industriais
5.000
assegurar a aprovação final desses impostos e contribuições.
DIRETORIA
Deodato Doriel da Conceição Maia
Nildo Pires Alves - Diretor
Genivalda Albuquerque de Paula - Diretor
Contador - CRC-RJ 50.714/O-4
Rufino de Almeida Pizarro Neto - Diretor

2021
2020
Despesas Financeiras
(3.751)
734
Variações passivas
(2.825)
1.651
Outras despesas financeiras
(926)
(917)
Receitas Financeiras
6.795
17.563
Variações ativas
3.411
15.068
Receitas sobre aplicações financeiras
2.401
1.885
Outras receitas financeiras
983
610
TOTAL
3.044
18.297
22. Instrumentos Financeiros: A Companhia participa de operações que
envolvem instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais que se destinam a atender as suas necessidades de gerenciamento
de capital circulante líquido. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias e estabelecimentos de sistemas de controles internos. Os instrumentos financeiros registrados contabilmente encontramse a valor de mercado.
23. Cobertura de Seguros: Os bens, interesses e responsabilidades estão
segurados pelos seguintes valores:
Arthur Antonio Sendas Filho - Diretor Presidente
Nelson Antonio Sendas - Diretor Vice-Presidente

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Ilmos. Srs. Administradores e Acionistas da SENDAS S/A - São João de Meriti – RJ. o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da SENDAS S/A, que essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as res- Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta- da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi- • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planedata, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi- e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsis- bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec- tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante retos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SENDAS S/Aem 31 de na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não ou representações falsas intencionais.
temos nada a relatar a este respeito.
adotadas no Brasil.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor- Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos conconformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota- troles internos da Companhia.
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei- das no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá- • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distor- das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con- ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi- Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsá- tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulessas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conapropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase: Conforme descrito nas notas explicativas nºs 17 b.2 e 17 b.3, a Ad- financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
ministração da Companhia decidiu pela constituição de Reservas para Plano cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi- relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
de Investimento e Futuro Aumento de Capital no montante de R$ 85.659 mil tar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modie R$ 39.378 mil, respectivamente. Considerando que estas destinações não Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
estão previstas no estatuto da Companhia a sua efetivação depende de apro- de elaboração das demonstrações financeiras.
vação da Assembleia Geral Ordinária, devendo, inclusive, serem observadas Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan- data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
as disposições contidas no artigo 199 da Lei nº 6.404/76, já que o total das ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons- a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
Reservas de Lucros ultrapassa o valor do Capital Social. Nossa opinião não trações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan- • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrate, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
está modificada com relação a esse assunto.
Outros assuntos: Auditoria do período anterior: Os valores correspon- auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de representam as correspondentes transações e os eventos de maneira comdentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados, conforme re- com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do
latório emitido em 19/mar./21 contendo opinião com ressalva pela falta de eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor- alcance planejado, da época da auditoria, bem como das constatações de
exame por auditores independentes das demonstrações financeiras da co- rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual- auditoria, inclusive sobre controles internos, que foram esclarecidos durante
ligada Lahig Holding S.A., utilizadas para fins de avaliação patrimonial do mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo- nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 04 de maio de 2022.
AudiLink & Cia. Auditores - CRC/RS-003688/O-2 F-RJ
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
investimento, fato este não ocorrido no presente exercício.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e demonstrações financeiras.
Luciano Soria - Contador - CRC/RJ 068886/O-9

Carga aérea da China desperta
Brasil é o maior mercado de
interesse de gigantes aeroespaciais fintechs da América Latina

G

igantes aeroespaciais globais são
mais ambiciosas
no mercado de carga aérea da China. Os principais
engenheiros aeroespaciais,
transportadoras
aéreas,
provedores de serviços e
atuadores do setor de todo
o mundo estão lançando intensamente novas linhas de
conversão de aeronaves, rotas de carga e serviços inovadores no mercado.
A Boeing planeja lançar
duas linhas de produção de
767-300 Boeing Converted
Freighter (BCF) este ano em
Guangzhou (no sul da China) em cooperação com a
Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering, uma
renomada provedora local de
serviços de manutenção de
aeronaves, de acordo com a
Boeing China.
Segundo a agência Xinhua, ambas as linhas se
concentrarão na conversão
de aeronaves de passageiros aposentadas 767-300,
de fuselagem larga, para
cargueiros. A primeira linha
foi lançada no final de abril
e deve entregar o primeiro
767-300 BCF produzido na
China no segundo semestre
do ano.
Trata-se do mais recente
movimento dos programas
da Boeing para transformar aviões de passageiros
em cargueiros para atender
melhor às demandas do
mercado. Antes disso, a empresa tinha lançado mais de
10 linhas de produção para
cargueiros convertidos 737800 BCF em três locais na
China.

O setor de carga aérea da
China tem mostrado sua resiliência e dinâmica durante
a pandemia. Também está
desempenhando um papel
fundamental na manutenção das cadeias de suprimentos e industriais e na
liberação do potencial do
mercado chinês de carga aérea para os participantes do
setor no país e no mundo,
disseram analistas do setor.
O país também está prometendo todos os esforços
para estabilizar as cadeias
industriais e de suprimentos
em uma tentativa de garantir o comércio exterior, um
dos principais fundamentos
para a economia. Compromete-se a explorar o potencial da carga aérea para garantir o transporte tranquilo
de peças, equipamentos e
produtos importantes, além
de outros esforços.
Os participantes no setor
estão vendo novas oportunidades com as medidas
precisas e eficazes de prevenção e controle epidêmicos e o comércio e o consumo atualizados do país, bem
como políticas de apoio no
setor. “A Cathay Pacific Airways continuará expandindo nossa rede para fornecer
mais capacidade de carga
no mercado”, disse Agatha
Lee, gerente-geral regional
da Cathay Pacific Airways
China.
A Cathay Pacific também está aplicando tecnologias digitais para facilitar
o transporte de carga aérea.
Juntamente com parceiros,
a transportadora também
está oferecendo opções de

transporte integrado rodoviário-aéreo para complementar sua rede e fornecer uma gama mais ampla
de soluções logísticas. Os
players no setor em todo o
mundo também estão agindo intensamente no mercado chinês de carga aérea.
A FedEx Express, uma
subsidiária da FedEx Corporation, lançou em 13 de
junho uma nova rota de
carga aérea. Com 10 voos
de carga de ida e volta semanalmente, a rota aumentará a capacidade semanal
de carga entre a China e a
Europa em cerca de 400 toneladas.
É um novo movimento
da gigante global de transporte expresso para melhorar o desempenho do
mercado na China, também sua sexta nova rota
intercontinental partindo
do continente chinês desde
junho passado. “A FedEx
está comprometida em fortalecer as redes na China e
conectar a China mais proximamente com o mercado global por meio de uma
capacidade de transporte
eficiente, confiável e abundante”, disse Eddy Chan,
vice-presidente sênior da
FedEx Express e presidente
da FedEx China.
“A China serve como um
motor forte impulsionando
a recuperação da economia mundial. A FedEx está
comprometida em fortalecer as conexões entre diferentes mercados e facilitar a
recuperação e o desenvolvimento das atividades de negócios globais”, disse Chan.

A

s entidades brasileiras de tecnologia financeira (Fintechs)
estão diante de inúmeras
oportunidades, mas precisarão provar sua resiliência
em um ambiente econômico
muito mais adverso, de acordo com relatório da agência
de classificação de risco Fitch
Ratings, divulgado nesta sexta-feira. As empresas que já
conseguiram levantar recursos — e que continuam bem
capitalizadas - são as que estão em melhor posição para
enfrentar estes obstáculos e
defender suas franquias.
O Brasil é o maior mercado de Fintechs da América
Latina. Os serviços digitais
estão em alta com estas empresas, e o Banco Central
está implementando iniciativas para fomentar a concorrência, promover a inclusão financeira e reduzir as
tarifas bancárias. O relatório
destacou que a pandemia de
coronavírus estimulou a migração contínua da população bancária do Brasil para
serviços online - que, combinados com uma estrutura
regulatória de pagamentos
relativamente mais forte, empreendedorismo e inovação
de produtos, geraram acesso
à maior digitalização bancária e inclusão financeira para
famílias que, anteriormente,
não tinham acesso a estes
serviços.
O relatório citou que o
Pix, sistema brasileiro de
pagamentos instantâneos,
lançado em 2020, permitiu
a inclusão financeira de mais
de 50 milhões de pessoas —
muitas das quais realizaram,
pela primeira vez, transferências bancárias. Ao final de
março de 2022, o número de

usuários do Pix atingiu 124
milhões, com um volume de
transações de cerca de R$780
bilhões todos os meses. De
acordo com o Bank for International Settlements, o Pix
teve a curva de adoção mais
rápida entre todos os sistemas de pagamento em tempo real do mundo. Algumas
Fintechs estão fortemente
engajadas no desenvolvimento de novos produtos
derivados do Pix, como seguros (para fraudes no sistema,
devido a roubo de celulares)
e a possibilidade de os clientes dividirem um único pagamento, por meio do Pix, em
várias parcelas.
Expansão
A Fitch ressaltou que a
estrutura de Open Banking
(Open Finance) no Brasil
também está abrindo caminho para a expansão das Fintechs. A posição competitiva
destas instituições em relação
aos grandes bancos de varejo - que também fornecem
serviços semelhantes — era,
muitas vezes, limitada pela
falta de acesso a dados históricos de clientes, normalmente disponíveis apenas em
agências de crédito. O Open
Finance facilitará este acesso,
e as Fintechs - que já vêm
consultando suas próprias
bases de clientes — esperam
que a aceitação seja alta.
“O atual sentimento negativo do mercado, combinado
com o aumento das taxas de
juros, pode desafiar a base
de captação e a posição de
liquidez das Fintechs, especialmente das que dependem
de produtos de captação estruturada e/ou investidores
institucionais, em virtude de

limitações regulatórias, que,
por sua vez, são mais sensíveis a preços em relação a
depósitos de varejo diversificados e de menor custo”,
destacou o relatório. Em
termos domésticos, a taxa
básica de juros (Selic) passou
de uma baixa histórica, de
2% em março de 2021, para
13,25% em junho de 2022.
As Fintechs que dependem
de entradas futuras de novos
capitais também devem enfrentar desafios no cenário
atual, tendo em vista a redução do apetite do investidor.
A agência afirma que repassar custos de captação
mais altos aos clientes pode
ser um desafio, em virtude das
estratégias das Fintechs, baseadas, em grande parte, em
preços, e do compromisso relativamente fraco dos clientes
com suas franquias. Os elevados custos de aquisição de
clientes também limitarão os
gastos das Fintechs com marketing, que são fundamentais
para os objetivos de captação
de clientes. Na opinião da Fitch, isto tem o potencial de
promover mudanças no setor,
a fim de que este se volte à
retenção de clientes — com
base em vendas cruzadas e
ativação de usuários (frente à
estratégia atual de buscar um
crescimento agressivo da base
de clientes).
As Fintechs com perfis de
negócios bem desenvolvidos — englobando clientes,
produtos e canais — que já
abordaram aspectos de capital e captação provavelmente
manterão seu ritmo de crescimento, aumentando a participação de mercado e até,
possivelmente, adquirindo
entidades complementares
de menor porte.
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Diesel tem aumento de 14,2% e gasolina, 5,2%
Bolsonaro responsabiliza comando da Petrobras em caso de greve dos caminhoneiros

A

pós
tumultuada
reunião de seu
Conselho de Administração no dia anterior,
a Petrobras anunciou nesta sexta-feira reajustes de
5,2% no preço da gasolina e
de 14,2% no preço do diesel. Os novos valores passam a vigorar a partir deste
sábado.
Em nota, a estatal informou que o preço médio de
venda de gasolina para as
distribuidoras passará de
R$ 3,86 para R$ 4,06 por
litro. Para o diesel, o reajuste ocorre 39 dias depois do
aumento anterior. O preço
médio de venda da Petrobras para as distribuidoras
passará de R$ 4,91 para
R$ 5,61 por litro. O último ajuste ocorreu no dia
10 de maio. Mesmo assim,
o diesel fica bem abaixo do
maior preço no país, R$
7,66 (S10) o litro., cobrado
pela Refinaria de Mataripe,

na Bahia, a primeira a ser
privatizada no atual governo
O novo reajuste coloca
em cheque a intenção do
governo, às vésperas de
uma eleição, conter a escalada da inflação, via preços
de combustíveis, quando
na última quarta-feira (15),
a Câmara dos Deputados
concluiu a votação do Projeto de Lei Complementar
(PLP) 18/2022, que limita
a aplicação de alíquota do
Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre combustíveis,
fixando-a no patamar máximo de 17% a 18%, abaixo
dos valores atuais aplicados
pelos estados.
Com a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e
27% de etanol anidro para
a composição da gasolina
comercializada nos postos, a Petrobras aumentará sua participação de R$

2,91 para R$ 2,96 na composição do preço médio
cobrado ao consumidor.
Sobre o diesel essa participação no preço médio
de venda para as distribuidoras passará de R$ 4,91
para R$ 5,61 por litro. Ao
considerar a mistura obrigatória de 90% de diesel A
e 10% de biodiesel para a
composição do diesel comercializado nos postos, a
parcela da companhia no
preço ao consumidor passará de R$ 4,42, em média,
para R$ 5,05 a cada litro
vendido na bomba.
O preço do gás liquefeito
de petróleo (GLP), o gás de
cozinha, não sofreu reajuste. Em nota para divulgar
os aumentos, a Petrobras
afirmou que tem buscado
o equilíbrio dos seus preços com o mercado global,
mas sem repasse imediato
para os preços internos da
volatilidade das cotações

internacionais e da taxa de
câmbio.
“Esse posicionamento
permitiu à Petrobras manter preços de GLP estáveis
por até 152 dias; de diesel
por até 84 dias; e de gasolina por até 99 dias. Esta prática não é comum a outros
fornecedores que atuam no
mercado brasileiro que ajustam seus preços com maior
frequência, tampouco as
maiores empresas internacionais que ajustam seus
preços até diariamente”.
Querendo dar uma
configurar uma atuação
monopolista da estatal, o
presidente Jair Bolsonaro
usou o Twitter, antes do
anúncio do novo reajuste,
para fazer duras críticas à
Petrobras.
“O Governo Federal como acionista é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado
lucro da Petrobras em plena

Fernando Frazão/ABr

crise mundial, bem como
pelo interesse público previsto na Lei das Estatais”,
postou o presidente. Em seguida, ele citou a possibilidade de uma greve de caminhoneiros, em decorrência
do preço dos combustíveis.
“A Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos.
Seus presidentes, diretores e
conselheiros bem sabem do
que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em
2018, e as consequências
nefastas para a economia

do Brasil e a vida do nosso
povo”
É bom lembrar que o
preço médio do diesel S10
na Bahia foi o mais alto de
todos os estados em maio
segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): R$ 7,66 o litro. Lá opera a refinaria de
Mataripe, a primeira a ser
privatizada pela Petrobras,
responsável pelo abastecimento no estado, além de
outros do Nordeste.

Acumulado: 203% no diesel,169,1% na gasolina e 119,1% no GLP

“O

novo
aumento do
diesel e da
gasolina, anunciado na mesma semana em que é aprovado no Congresso Nacional
o Projeto de Lei Complementar (PLP 18), que reduz
o ICMS sobre combustíveis,
é mais um descaso do governo federal com o trabalhador
brasileiro, a maior vítima da

disparada dos preços dos
derivados e descontrole da
inflação”.
O comentário é do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar,
sobre o reajuste de 5,18%
no preço da gasolina e de
14,26% no diesel, definido a
partir de reunião extraordinária convocada às pressas,

no feriado da quinta-feira
(16), pelo presidente do
conselho de administração
da Petrobras, Marcio Weber. Segundo Bacelar, o presidente Bolsonaro “agora, a
quatro meses das eleições,
se diz contrário às altas dos
derivados, as quais deveria
ter combatido desde o início de seu governo”.
O dirigente da FUP

lembra que, já com esses
novos aumentos, no governo Bolsonaro, entre
janeiro de 2019 e 17 de
junho de 2022, o diesel
nas refinarias subiu 203
%, a gasolina, 169,1% e o
GLP 119,1%, segundo dados elaborados pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Diee-

se/seção FUP), com base
em levantamentos da Petrobras. Enquanto isso, o
salário mínimo aumentou
21,4% no período.
As novas altas da gasolina
e do diesel, com impactos
diretos sobre alimentos e
transportes, mostram que o
governo federal segue priorizando sua política de transferência de riqueza dos mais

pobres para os mais ricos.
O foco da gestão da Petrobras, no atual governo,
é geração de caixa, com a
venda de derivados a valores de PPI, garantindo altos
lucros e dividendos recordes para acionistas. Do lado
mais frágil está o trabalhador brasileiro que, há três
anos, não tem reajuste real
do salário mínimo.

“Há muitos projetos em
desenvolvimento,
como
aqueles envolvendo o hidrogênio verde. Mas ainda é
preciso resolver alguns entraves tecnológicos”, advertiu. Em sua análise, o Brasil
vive uma situação singular
em termos de emissões. Ele
ressalta que o principal problema é o desmatamento
ilegal de florestas e não o
setor de energia, cuja emissão é de apenas 18% do total do país.
“Ao evitar o desmatamento, será possível abrir

espaço para investimento no setor de energia. Há
múltiplas
oportunidades
para isso – como em usinas
eólicas, solar e a biomassa.
A precificação de carbono
ajudará nesse processo. Mas
ainda há um dever de casa
a ser feito. Cada país terá
o seu ritmo”, argumentou
Eberaldo. Para ele, o Brasil
éo
segundo maior produtor
de biodiesel do mundo e,
por isso, está numa situação
de vantagem em relação a
outros países.

Petrobras defende política de preços adotada

A

política de preços adotada pela
Petrobras
para
o mercado foi defendida
pelo diretor executivo de
Relacionamento Institucional e Sustentabilidade
da estatal, Rafael Chaves,
ao fazer uma análise do
mercado de petróleo no
Brasil e o mundo, durante
o Fórum IBEF Oil, Gas
& Energy 2022 – “ESG:
Ressignificando o Setor
de Óleo e Gás”. “Não podemos cair na tentação de
praticar preços tabelados.

A gente aprendeu isso no
passado. Preços tabelados
não funcionam”, advertiu
Após lembrar que o país
tem vocação para produzir biodiesel, óleos vegetais, biomassa, entre outras
fontes, que garantam a sua
eficiência energética, além
de estimular a pesquisa e
o desenvolvimento, reforçou que “o Brasil é o porto
seguro do investimento”.
Chaves ressaltou que a Petrobras entrega o produto
com baixas emissões de carbono e atrai investimentos e

que 80% da matriz elétrica
brasileira é oriunda de energia renovável (bioeletricidade).
O fórum, que foi o primeiro encontro presencial realizado este ano pelo Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças
do Rio de Janeiro (IbefRJ), reuniu cerca de 400
pessoas, entre executivos
e especialistas de diversas
organizações brasileiras,
no Centro de Convenção Hotel Prodigy Santos
Dumont (Rio de Janeiro).

Quatro painéis reuniram
players e grandes nomes
dos setores de petróleo,
gás e energias renováveis
e contou, também, com a
presença do governador
do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
No painel “Riscos e Desafios na Transição: Construindo o Futuro Atual”,
o presidente do Instituto
Brasileiro de Petróleo e Gás
(IBP), Eberaldo de Almeida
Neto, lembrou que o investimento das petrolíferas na
transição está crescendo.

Oferta de ações da PetroReconcavo levanta R$ 1,03 bilhão

F

oi realizado nesta
sexta-feira, na B3,
a bolsa do Brasil, a cerimônia de toque
de campainha que marca
a oferta subsequente de
ações da PetroReconcavo,
operadora independente
de petróleo e gás. Foi levantado R$ 1,03 bilhão

na oferta, montante a ser
aplicado no plano de expansão da operadora.
A oferta restrita consiste na distribuição pública primária de 44 milhões de novas ações da
companhia. A operação
foi estruturada pelo Itaú
BBA (coordenador líder),

em conjunto com Morgan
Stanley, Goldman Sachs,
UBS BB, Safra e XP (coordenadores da oferta).
A cerimônia foi realizada na sede da B3, no centro de São Paulo, e contou
com a presença de Barbara Diniz, head de Relacionamento com Empresas

Listadas da B3, e Rafael
Cunha, CFO da PetroReconcavo, além de outros
convidados.
“Estamos bastante animados com o levantamento
de R$ 1,03 bi em oferta de
ações, que nos possibilita
investir os recursos no financiamento de potenciais

aquisições futuras e seguir
com o nosso plano de expansão. Seguimos firmes
em nosso objetivo de liderar a transformação da indústria onshore e ser a mais
segura, eficiente e lucrativa
operadora independente do
país”, explicou Cunha.
“Saber que empresas co-

mo a PetroReconcavo estão
se beneficiando do mercado de capitais para realizar
novas captações e expandir
a operação, nos mostra que
estamos no caminho certo
para fortalecer o mercado
brasileiro e ajudar a economia a crescer”, disse Barbara Diniz.
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Cresce procura por títulos de
renda fixa com Selic em 13,25%
Saída recorde de R$ 40,4 bi da caderneta de poupança

O

aumento da taxa
básica de juros para 13,25% ao ano
foi confirmado ao final da
quarta reunião do Comitê
de Política Monetária (Copom), do Banco Central,
na última quarta-feira. É o
maior nível desde janeiro de
2017. Com a definição da
nova taxa, a caderneta de
poupança seguirá perdendo
para outras aplicações em
Renda Fixa.
De acordo com Paulo Saad, sócio da WFlow, empresa
especializada em assessoria
de investimentos credenciada
à XP. “Investir em renda fixa,
com taxas pós-fixadas acima
de 110% do CDI, garantem
boa rentabilidade e defesa caso o cenário de alta continue
no próximo semestre”, explicou.
Segundo ele, com os juros mais altos, a rentabilidade oferecida por títulos
de renda fixa bancários e
públicos como os do tesouro direto e Certificado de
Depósito Bancário (CDBs)
é maior. Os títulos privados
como debêntures, Letras de
Crédito Imobiliário (LCI) e
Letras de Crédito do Agro-

negócio (LCA) também
continuam sendo boas opções.
“Os investimentos pósfixados neste momento continuam tendo uma boa rentabilidade. CDI+1 CDI+2
CDI+3 são ótimas opções
acima de 14, 15 e até 16%,
muitas vezes ainda com isenção de imposto de renda. A
alta nas taxas de juros leva
muitos investidores a sair
da volatilidade da renda variável e ir para a renda fixa,
no entanto se a Selic sobe é
porque a inflação está alta e
se a descontarmos do ganho
da renda fixa, por exemplo,
teremos o ganho real e pode
não ser tão vantajoso para o
investidor”, avalia.
Poupança
Somente nos primeiros
três meses do ano, houve
uma saída recorde de R$ 40,4
bilhões da caderneta de poupança. O movimento tende a
se intensificar diante da continuidade da alta da taxa de
juros, pressão inflacionária e
maior educação financeira,
com novos produtos de renda fixa provocando o cresci-

mento da diversificação das
carteiras.
“Um país com inflação e
taxas de juros de dois dígitos
torna outros tipos de ativos
muito mais interessantes para quem tem um pouco mais
de capital ou acesso a outros
tipos de investimentos. Hoje
em dia é muito fácil e rápido
abrir conta em bancos e corretoras, o que pode ser determinante na hora de se investir. Aliando-se a isso, o acesso
por smartphones às inúmeras
notícias sobre investimentos
também colabora para essa
migração de recursos”, explica o CEO do App Renda
Fixa, Francis Wagner.
No passado, a poupança
era usada como uma forma
de proteger os recursos da
alta generalizada dos preços, mas o cenário mudou
e o rendimento está bem
aquém das opções fornecidas pelo mercado. Segundo
a regra vigente, quando a
Selic fica acima de 8,5% ao
ano, a poupança provê um
rendimento fixo de 0,5% ao
mês + TR, ou 6,17% ao ano
+ TR, para depósitos novos
e antigos. No acumulado de
12 meses até maio, a infla-

ção medida pelo IPCA está
em 11,73%, quase o dobro
do ganho da poupança.
“Há quase dois anos, quem
deixa suas economias da poupança perde rentabilidade real.
Cada vez mais os brasileiros
observam isso e buscam alternativas em outros investimentos de renda fixa que exibem
baixo risco e contam com rentabilidade atrelada à Selic ou
inflação”, ressalta Wagner.
O especialista observa
que a poupança possui liquidez imediata, inclusive
aos fins de semana e feriados, enquanto a maioria dos
investimentos de renda fixa
semelhantes, possui liquidez apenas em dias úteis.
Embora a poupança esteja com uma rentabilidade
pouco atrativa, vale lembrar
que, em casos de extrema
urgência, ainda pode ser
uma alternativa viável.
Como recomendação, o
analista observa que uma excelente alternativa é o CDB,
título emitido por bancos e
sociedades de crédito, financiamento e investimentos
que possui a proteção do
fundo garantidor de crédito
(FGC).

BRADESCO SAÚDE S.A.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
O CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A., CNPJ 39.346.861/0382-15, torna
público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº 14/201.415/2011,
a Licença Ambiental de Operação n° 3052/2022 para a atividade de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do empreendimento localizado à Av.
das Américas, nº 16.100 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ.

BRADESCO SAÚDE S.A.

Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Bradesco
Saúde S.A., Grupo Bradesco Seguros, realizada em 29.4.2022. Aos 29
dias do mês de abril de 2022, às 18h15, reuniram-se, por videoconferência,
os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência
do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que convidou o senhor Carlos Alberto
Rodrigues Guilherme para Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros:
1) registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor Pedro Bosquiero
Junior - Diretor, em carta de 31.3.2022, cuja transcrição foi dispensada, a
qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito;
2) elegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: Diretor
Gerente: Gedson Oliveira Santos, brasileiro, casado, securitário, RG
63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; e Diretor: Antonio Alexandre
Arias, brasileiro, casado, securitário, RG 17.410.616-6/SSP-SP, CPF
101.489.968/09, ambos com endereço profissional na Avenida Alphaville,
779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900,
os quais: I) preenchem as condições previstas na Resolução Normativa
nº 311, de 1º.11.2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;
II) firmaram declarações referentes ao não impedimento do exercício de
cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo
147 da lei nº 6.404/76, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade;
III) terão mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se
até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no ano de 2024. Em consequência, a Diretoria
da Sociedade, fica assim composta: Diretor-Presidente: Manoel Antonio
Peres, brasileiro, divorciado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF
033.833.888-83, com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555,
19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Diretores Gerentes:
Flávio Bitter, brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/IFP-RJ, CPF
044.453.707/46, com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555,
19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Haydewaldo Roberto
Chamberlain da Costa, brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9,
CPF 756.039.427/20; Américo Pinto Gomes, brasileiro, casado,
securitário, RG 65.168.400-6/SSP-SP, CPF 749.510.847/91; Gedson
Oliveira Santos, brasileiro, casado, securitário, RG 63.978.640-6/SSPSP, CPF 261.708.518/05; Diretores: Antonio Alexandre Arias, brasileiro,
casado, securitário, RG 17.410.616-6/SSP-SP, CPF 101.489.968/09, todos
com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte,
Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Thais Jorge de
Oliveira e Silva, brasileira, casada, médica, RG 1.354.562-ES/SSP-ES,
CPF 074.060.777/42; Sylvio Roberto Alves Vilardi, brasileiro, solteiro,
engenheiro, RG 05.816.359-3/Detran-RJ, CPF 008.932.147/28, ambos com
endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio
de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Fabio Miranda Daher, brasileiro, casado,
securitário, RG 1.337.361-ES/SSP-ES, CPF 075.763.917-82, Vinicius
Marinho da Cruz, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/
SSP-SP, CPF 074.063.487-97; e Valdirene Soares Secato, brasileira,
casada, administradora de empresas, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF
131.402.398/58, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville,
779, 18º andar, parte, Empresarial18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900.
3) nomearam, de conformidade com o disposto no “caput” do Artigo 19
do Estatuto Social, os membros que integrarão o Comitê de Auditoria da
Sociedade, com mandato até 29.4.2027, estendendo-se até a posse dos
Membros que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração
que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2027, conforme segue:
Coordenador: Maurício Machado de Minas, brasileiro, casado, bancário,
RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, com endereço profissional
no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco,
SP, CEP 06029-900; Membros: Leonardo de Assis Portugal, brasileiro,
casado, contador, RG 83.203.665/DETRAN-SP, CPF 029.268.337/50;
Paulo Pereira Ferreira, brasileiro, divorciado, atuário, RG 3767835-6/
DETRAN-RJ, CPF 598.739.497/04; e Paulo Sérgio Rodrigues, brasileiro,
casado, empresário, RG 8.423.652-8/SSP-SP, CPF 029.445.548-59,
todos com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º
andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; 4) fixaram, a partir do
mês de maio/2022, a remuneração mensal para os membros do Comitê de
Auditoria, em conformidade com o disposto no parágrafo terceiro do artigo
19 do estatuto social, conforme relação arquivada na sede da Sociedade.
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que,
aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para que
assinem eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto
Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Samuel
Monteiro dos Santos Junior, Octavio de Lazari Junior e Ivan Luiz Gontijo
Júnior. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é
cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo
livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Saúde S.A. Thais Jorge de
O. e Silva - Diretora; Sylvio Roberto Alves Vilardi - Diretor. Certidão Jucerja - Certifico o arquivamento em 30/05/2022, sob o nº 00004922477.

Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária
realizadas cumulativamente em 29.4.2022. Data, Hora e Local: Em
29.4.2022, às 18h, de modo exclusivamente digital. Mesa: Presidente:
Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum de
Instalação: Totalidade do Capital Social. Presença Legal: Administrador
da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes.
Publicações Prévias: os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei
nº 6.404/76, quais sejam: as Demonstrações Contábeis, os Relatórios do
Monitor Mercantil”, páginas 7 a 15. Edital de Convocação: Dispensada
a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124
da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:
• aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho
de Administração, registrada na Reunião Extraordinária daquele Orgão de
22.4.2022, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado
em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R$431.500.000,00
(quatrocentos e trinta e um milhões e quinhentos mil reais) elevando-o
de R$4.468.500.000,00 (quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e oito
milhões e quinhentos mil reais) para R$4.900.000.000,00 (quatro bilhões
e novecentos milhões de reais), sem emissão de ações, mediante a
capitalização de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros - Estatutária”,
de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei
nº 6.404/76. Em consequência, a redação do Artigo 6º do Estatuto Social
passa a ser a seguinte: “Artigo 6º) O capital social é de R$4.900.000.000,00
(quatro bilhões e novecentos milhões de reais), dividido em 20.870.945 (vinte
milhões, oitocentas e setenta mil, novecentas e quarenta e cinco) ações
ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” Assembleia Geral
Ordinária: 1) aprovaram integralmente as contas da administração e as
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2021;
2) aprovaram a proposta do Conselho, registrada na Reunião Extraordinária
daquele Orgão, de 23.2.2022, dispensada sua transcrição, por tratar-se de
documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do
exercício encerrado em 31.12.2021 no valor de R$993.833.961,06, conforme
segue: R$49.691.698,05 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva
Legal”; R$643.892.263,01 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”;
e R$300.250.000,00 para pagamento de dividendos, os quais foram
declarados e pagos da seguinte forma: R$300.000.000,00 em 3.8.2021 e
R$250.000,00 em 21.6.2021; 3) reelegeram os Membros do Conselho Fiscal
da Sociedade, de acordo com o disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, os
senhores: Membros Efetivos: Sebastião de Paula Nogueira, brasileiro,
casado, contador, RG 2.390.068/IFP-RJ, CPF 043.719.507-44; Gilberto
de Oliveira Lameira, brasileiro, divorciado, contador, RG 1.829.453-8/
DETRAN-RJ, CPF 033.642.917-72; e Sergio Moreno, brasileiro, casado,
economista, RG 2.862.229-7/SSP-SP, CPF 639.382.788-20, todos
com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar,
Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; e seus respectivos Membros
Suplentes: senhora Cláudia Heck Machado, brasileira, divorciada,
advogada, OAB/SP 118.080, CPF 533.731.700-87, com endereço
profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20931-675; senhor Alberto Barcellos Miranda, brasileiro,
divorciado, contador, RG 031722424/IFP-RJ, CPF 719.109.217-34;
e senhora Grazielli Cavalcante Brasil, brasileira, casada, contadora,
RG 33.581.750-6/SSP-SP, CPF 288.638.908-03, ambos com endereço
profissional na Avenida Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri,
SP, CEP 06472-900. Na sequência dos trabalhos, o senhor Presidente
informou, relativamente à eleição dos membros que irão compor o
Conselho Fiscal, que os reeleitos: a) terão mandato de 1 (um) ano, até a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023; b) preenchem
as condições previstas no Artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e
firmaram declarações referente ao não impedimento do exercício de cargos
de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da lei
6.404/76, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade; 4) aprovaram
para os administradores a remuneração global e as verbas previdenciárias,
para o exercício de 2022, no montante de até R$73.000.000,00, sendo
até R$40.500.000,00 a título de remuneração fixa e variável e até
R$32.500.000,00 para custeio do plano de previdência. A distribuição das
verbas de remuneração e do plano de previdência será deliberada em
reunião da Diretoria, conforme determina a letra “m” do Artigo 9º do Estatuto
Social; 5) aprovaram a remuneração mensal, para o exercício de 2022, no
valor de R$11.000,00 para cada membro efetivo do Conselho Fiscal, a qual
atende às disposições do parágrafo terceiro do artigo 162 da lei nº 6.404, de
15.12.1976, sendo que os membros suplentes somente serão remunerados
quando em substituição aos membros efetivos, nos casos de vacância,
ausência ou impedimento temporário. Aprovação e Assinatura da Ata:
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as
deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por
não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente
Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes,
inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes,
inscrição CRC 1SP212059/O-0, senhor Cláudio Rogélio Sertório, e será
encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio
Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Manoel
Antonio Peres; Acionista: Bradesco Gestão em Saúde S.A., representada
por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael
Ferraz; Auditor: Cláudio Rogélio Sertório. Declaração: Declaramos para os
devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que
são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Presidente:
ANTONIO CAMPANHA JUNIOR: 16747715845. Assinado de forma digital
por ANTONIO CAMPANHA JUNIOR: 16747715845 - Dados: 2022.05.24,
17:46:15-0’30’. Secretário: ISMAEL FERRAZ: 006404048 - Dados:
2022.05.24, 12:04:35 - 03’00’. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento
em 13/06/2022, sob o nº 00004949828.

Porque a poupança tem
perda recorde de R$ 40,4 bi

O

investimento mais
popular do Brasil está perdendo
adeptos. Somente nos primeiros três meses do ano,
houve uma saída recorde
de R$ 40,4 bilhões da caderneta de poupança. O
movimento tende a se intensificar diante da continuidade da alta da taxa de
juros, pressão inflacionária
e maior educação financeira, com novos produtos de
renda fixa provocando o
crescimento da diversificação das carteiras.
“Um país com inflação e
taxas de juros de dois dígitos
torna outros tipos de ativos
muito mais interessantes para quem tem um pouco mais
de capital ou acesso a outros
tipos de investimentos. Hoje
em dia é muito fácil e rápido
abrir conta em bancos e corretoras, o que pode ser determinante na hora de se investir. Aliando-se a isso, o acesso
por smartphones às inúmeras
notícias sobre investimentos
também colabora para essa
migração de recursos”, explica o CEO do App Renda
Fixa, Francis Wagner.
No passado, a poupança
era usada como uma forma
de proteger os recursos da
alta generalizada dos preços, mas o cenário mudou
e o rendimento está bem
aquém das opções fornecidas pelo mercado. Segundo
a regra vigente, quando a
Selic fica acima de 8,5% ao
ano, a poupança provê um
rendimento fixo de 0,5% ao
mês + TR , ou 6,17% ao ano
+ TR, para depósitos novos
e antigos. No acumulado de
12 meses até maio, a inflação medida pelo IPCA está
em 11,73%, quase o dobro
do ganho da poupança.
“Há quase dois anos,
quem deixa suas economias
da poupança perde rentabilidade real. Cada vez mais os
brasileiros observam isso e
buscam alternativas em outros investimentos de renda
fixa que exibem baixo risco
e contam com rentabilidade
atrelada à Selic ou inflação”,

ressalta Wagner.
O especialista observa
que a poupança possui liquidez imediata, inclusive
aos fins de semana e feriados, enquanto a maioria dos
investimentos de renda fixa
semelhantes, possui liquidez apenas em dias úteis.
Embora a poupança esteja com uma rentabilidade
pouco atrativa, vale lembrar
que, em casos de extrema
urgência, ainda pode ser
uma alternativa viável. Como recomendação, o analista observa que uma excelente alternativa é o CDB,
título emitido por bancos
e sociedades de crédito, financiamento e investimentos que possui a proteção
do FGC (fundo garantidor
de crédito). “Esse título é o
carro chefe das instituições
financeiras por não precisar
de lastro nem de destinação
específica para ser emitido e
pode apresentar boas taxas.
Hoje em dia é possível encontrar CDBs com liquidez
diária e taxas de 110% do
CDI”, diz.
Outra alternativa interessante, que é muito similar ao CDB é a Letra
de câmbio (LC). Esse tipo
de ativo é emitido por sociedades de crédito, financiamento e investimentos
com a proteção do FGC
e pode apresentar liquidez diária. “Apesar de ser
um título interessante, está
mais difícil encontrar esse
tipo de ativo por conta dos
CDBs que passaram a ser
emitidos também por financeiras”, destaca.
Há outras opções disponíveis no mercado, mas que
precisam de um pouco mais
de critério ao se investir,
como as Letras de Crédito,
que podem ser imobiliárias
ou do agronegócio. Tais títulos não possuem liquidez
diária, pois têm um período
de carência de, no mínimo,
90 dias. Findo esse período
é possível ter liquidez diária, além disso, esses ativos
também são protegidos pelo FGC.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 / NIRE 33.3.0027357-3
Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada virtualmente ou no endereço Av. José Silva de Azevedo
Neto, nº 200, Bl. 4, Sala, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro no dia 23 de junho
de 2022 às 16:00h em primeira convocação, contando com a presença de
todos os acionistas votantes ou às 16:30h em segunda convocação, no
mesmo dia e local, com qualquer número de presentes/participantes, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Leitura, aprovação final e autorização para assinatura dos documentos abaixo relacionados: a) Escritura de Compra e Venda da quadra (2.5 SO). b) Opção de Compra da quadra
(2.5 NO) e dos seus (02) dois anexos (Procuração e Minuta da futura ECV,
se houver). c) Opção Condicional de Compra de duas outras quadras (2.4
SE e 2.4 NE) e dos seus (02) dois anexos (Procuração e Minuta da futura
ECV, se houver). d) Procurações para substituir os gravames das Quadras
2.4 SE e 2.4 NE, junto a PMRJ. e) Distrato do Contrato de alienação de
quatro quadras celebrado em 10 de dezembro de 2013. f) Assuntos Gerais.
Sergio Guedes Carneiro - Diretor.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 005/CPL/2022 / MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO: 604/2022 / REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL
SAÚDE / REALIZAÇÃO: 30/06/2022 / HORA: 10:00 hs / OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA ITÁLIA FRANCO,
PROGRAMA MELHOR EM CASA, PROGRAMA DO IDOSO,
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF, ATENÇÃO ESPECIALIZADA,
VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DO PROGRAMA DE DEMANDAS EM
SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR
UM PERÍODO DE 12 MESES. ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM
SAÚDE E DO PROGRAMA DE DEMANDAS EM SAÚDE VINCULADOS
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12
MESES. O Edital com as especificações da referida licitação, encontra-se
a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura
Municipal de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/
home, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL
– SEMUS, situada a Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993
– Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, no horário de 09:00
às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.
O requerimento será feito mediante preenchimento de formulário próprio
da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados
deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir
somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 20 de junho de 2022.
CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

