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Iuan digital 
movimenta US$ 12 
bilhões até maio

As transações da moeda digi-
tal da China, o e-CNY, atingiram 
83 bilhões de iuans (cerca de US$ 
12,33 bilhões) até o final de maio 
deste ano, informou o Banco Cen-
tral do país nesta quarta-feira. Um 
total de 264 milhões de transações 
digitais foram realizadas durante 
o período, disse Zou Lan, funcio-
nário do Banco Popular da China 
(BC), em entrevista coletiva.

Até 31 de maio, quase 4,57 
milhões de estabelecimentos co-
merciais estavam disponíveis pa-
ra pagamentos digitais em iuan, 
disse Zou.

Biden quer 
informação de riscos 
de criptomoedas

O Tesouro dos Estados Uni-
dos está buscando informações 
sobre os riscos e oportunidades 
apresentados pelos ativos digitais, 
enquanto procura preparar um 
relatório para o presidente norte-
-americano, Joe Biden, sobre as 
implicações de desenvolvimentos 
relacionados a criptomoedas. O 
órgão encerrará a consulta em 8 
de agosto, informa a agência de 
notícias Reuters.

O mercado dos ativos digitais 
tem registrado fortes quedas nas 
últimas semanas, com várias em-
presas e tokens de alto perfil co-
lapsando ou se recusando a per-
mitirem que os clientes saquem 
recursos em uma tentativa de se 
estabilizarem. O bitcoin, principal 
criptomoeda, caiu abaixo de US$ 
20 mil – após superar US$ 60 mil 
em novembro do ano passado – e 
não tem conseguido se recuperar.

Quem ganhar 1,5 salário mínimo 
poderá pagar IR no ano que vem
Sem corrigir tabela, governo Bolsonaro eleva imposto

O valor do salário míni-
mo (SM) em 2023 será 
de R$ 1.294, mais uma 

vez sem aumento real, determina 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), aprovada nesta terça-feira 
pelo Congresso Nacional. Se o 
governo Bolsonaro não corrigir 
a tabela do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF), os trabalha-
dores com emprego formal que 
ganharem acima de um salário mí-
nimo e meio (R$ 1.941) deverão 
pagar Imposto de Renda (IRPF) 
a partir do próximo ano, segun-
do cálculo da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). O imposto 

é descontado pelas empresas dire-
tamente na folha de pagamentos. 
Hoje, quem ganha até R$ 1.902, é 
isento do IR.

A não-correção da tabela é de 
caso pensado, segundo o secretá-
rio de Administração e Finanças 
da CUT Nacional, Ariovaldo de 
Camargo, que explica: “É uma 
demonstração da política do atual 
governo, que favorece os grandes 
capitalistas enquanto o povo pas-
sa fome.” Desde 2016 não há cor-
reção da tabela.

Leandro Hori, técnico do De-
partamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconô-

micos (Dieese), aponta que a não 
correção da tabela poderá incluir 
cerca de 6,3 milhões de trabalha-
dores na faixa de desconto do Im-
posto de Renda.

A defasagem na tabela de isen-
ção do Imposto de Renda faz com 
que mais pessoas, em especial as 
mais pobres, proporcionalmente 
paguem mais impostos do que 
as de maior poder aquisitivo, seja 
por não aumentar as alíquotas pa-
ra quem ganha mais, seja por não 
tributar grandes fortunas e outros 
artigos de luxo como jatinhos, 
lanchas e jet-skis, além de isentar 
dividendos.

China adotará 
medidas para 
elevar emprego 
e consumo

A China introduzirá medidas 
políticas mais fortes para manter 
as folhas de pagamento estáveis e 
aumentar a criação de empregos 
em um esforço para estabilizar o 
emprego geral, de acordo com a 
decisão tomada na reunião execu-
tiva do Conselho de Estado pre-
sidida pelo primeiro-ministro Li 
Keqiang nesta quarta-feira.

A reunião destacou o emprego 
como uma prioridade máxima pa-
ra garantir a subsistência das pes-
soas e uma base importante para 
manter o desempenho econômico 
geral estável. Os empregos são vi-
tais para criar riqueza e aumentar 
a renda, o que, por sua vez, esti-
mulará a demanda do consumidor 
e impulsionará o crescimento eco-
nômico, analisam.

Em junho, a situação do em-
prego melhorou em relação a 
abril e maio. “A situação atual do 
emprego melhorou, mas a pressão 
continua significativa e não deve 
ser subestimada. O governo deve 
continuar a colocar o emprego na 
frente e no centro e fazer todo o 
possível para estabilizar e aumen-
tar os empregos. de grupos-chave, 
particularmente graduados uni-
versitários e trabalhadores mi-
grantes”, disse Li.

Esforços serão feitos para ga-
rantir que ao menos um membro 
das famílias sem emprego consiga 
um emprego o mais rápido pos-
sível.

O diferimento das contribui-
ções para a segurança social por 
parte dos empregadores, o re-
embolso dos prêmios de seguro-
-desemprego para as empresas 
que não fazem cortes ou cortes 
mínimos no número de funcio-
nários e subsídios à criação de 
empregos são alguns dos incen-
tivos.

As startups de negócios serão 
apoiadas para catalisar o emprego. 
Até 200 mil iuans de empréstimos 
garantidos continuarão a ser con-
cedidos a essas empresas inovado-
ras, com bonificação de juros de 
fundos fiscais.

Os governos locais devem des-
tinar fundos para ajudar as bases 
de incubação a reduzir os aluguéis 
e outros custos para o início de 
negócios.

Serão intensificados os es-
forços relacionados com o em-
prego de grupos-chave como 
graduados universitários e traba-
lhadores migrantes. Serviços de 
emprego sob medida serão for-
necidos de forma contínua para 
graduados que ainda não conse-
guiram empregos.

Inflação nos EUA atinge o maior nível 
em 41 anos e se aproxima de 2 dígitos

O Índice de Preços ao 
Consumidor (CPI) nos 
EUA apontou que a in-

flação no país bateu 9,1% (ante 
8,8% esperados pelo mercado), 
no acumulado de 12 meses encer-
rados em junho. Foi o maior nível 
para o período em 41 anos. Ante 
maio, a alta foi de 1,3% (mais que 
o 1,1% esperado pelo mercado). 
Os dados foram divulgados pelo 
Departamento do Trabalho nesta 
quarta-feira.

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) espera que a infla-
ção caia para 2% apenas no final 
de 2023, e a atividade econômica 
desacelere de 3,5% no primeiro 
trimestre deste ano para 0,6% no 
final de 2023.

Resultados preliminares do PIB 
norte-americano entre os meses 
de abril a junho apontam para 

uma contração da atividade eco-
nômica. Enquanto isso, o Fed está 
considerando que taxas de juros 
acentuadamente mais altas podem 
ser necessárias para conter a infla-
ção.

Na visão de Fábio Fernandes, 
diretor de Comunicação da as-
sociação de consumidores Con-
sumer Choice Center (Centro de 
Escolha do Consumidor), uma 
recessão nos EUA nos próximos 
meses é inevitável visto os indica-
dores econômicos.

“O primeiro indicador é o pre-
ço do combustível, que vem su-
bindo todos os meses, e embora 
os preços variem de acordo com o 
estado, alguns consumidores estão 
gastando mais que o dobro na ho-
ra de abastecer seus veículos. Cer-
ca de 30% dos postos nos EUA 
estão vendendo gasolina com pre-

ço acima de US$ 5 por galão. Nós 
sabemos que toda vez que o pre-
ço do combustível nos EUA subiu 
duas vezes no mesmo ano, o país 
enfrentou uma recessão dentro de 
12 ou 18 meses”, disse.

O índice do dólar, que mede a 
moeda em relação aos seis princi-
pais pares, caiu 0,09%. A libra es-
terlina saiu fortalecida depois que 
o Escritório de Estatísticas Nacio-
nais disse que o Produto Interno 
Bruto do Reino Unido cresceu 
0,5% em maio, após um declínio 
de 0,2% em abril, superior às esti-
mativas do mercado. A libra subiu 
para US$ 1,1903, de US$ 1,1898 
na sessão anterior.

No final do pregão de No-
va York, o euro subiu para US$ 
1,0063, depois de ficar pratica-
mente em paridade com a moeda 
norte-americana.

Alta dos preços aumenta impopularidade do governo de Joe Biden

Zheng Huansong/Xinhua
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Enfrentando uma perspectiva econômica sombria: como G20 pode responder
Por Kristalina 
Georgieva

Ao se reunirem em 
Bali nesta semana, 
os ministros e pre-

sidentes dos bancos cen-
trais do G-20 enfrentam 
perspectivas econômicas 
mundiais que se tornaram 
bastante sombrias. Quan-
do o G-20 se reuniu pela 
última vez, em abril, o FMI 
havia acabado de reduzir 
para 3,6% sua previsão de 
crescimento mundial pa-
ra este ano e o próximo, e 
advertimos que a situação 
poderia piorar em vista dos 
possíveis riscos de deterio-
ração da conjuntura. Desde 
então, vários desses riscos 
se materializaram e as múl-
tiplas crises que o mundo 
enfrenta se intensificaram.

A tragédia humana da 
guerra na Ucrânia agravou-
-se. Por extensão, seu im-
pacto econômico também, 
sobretudo por meio dos 
choques nos preços das 
commodities que estão de-
sacelerando o crescimento 
e exacerbando uma crise do 
custo de vida que afeta cen-
tenas de milhões de pesso-
as e, em especial, os pobres 
que não têm condições de 
alimentar suas famílias. E a 
situação só piora.

A inflação está mais al-
ta do que o previsto e tem 
se ampliado para além dos 
preços dos alimentos e da 
energia. Isso levou os prin-
cipais bancos centrais a 
anunciar um maior aperto 
monetário, o qual é neces-
sário mas pesará sobre a 
recuperação. A continuação 
das rupturas relacionadas 
à pandemia, sobretudo na 
China, e os novos gargalos 
nas cadeias de suprimento 
mundiais prejudicaram a 
atividade econômica.

Em consequência, os 
indicadores recentes sinali-
zam um segundo trimestre 
fraco, e nossa atualização 
do World Economic Ou-
tlook no fim deste mês tra-
rá um prognóstico de um 
novo recuo do crescimento 
mundial em 2022 e 2023.

De fato, as perspectivas 
permanecem extremamen-
te incertas. Pense em como 
uma nova interrupção no 
fornecimento de gás natural 
para a Europa poderia mer-
gulhar muitas economias nu-
ma recessão e desencadear 
uma crise energética mundial. 
Esse é apenas um dos fatores 
que poderiam agravar uma 
situação já difícil.

O ano de 2022 será duro, 
e 2023 será possivelmente 

ainda difícil, com um risco 
maior de recessão. Por isso, 
precisamos de ações decisi-
vas e de uma forte coope-
ração internacional, lidera-
da pelo G-20. Nosso novo 
relatório para o G-20 deli-
neia políticas que os países 
podem utilizar para navegar 
por este mar de problemas. 
Gostaria de destacar três 
prioridades.

Primeiro, os países 
precisam fazer tudo o 
que estiver ao seu alcan-
ce para reduzir a inflação 
alta

Mas por quê? Porque 
uma inflação persistente-
mente alta poderia afundar 
a recuperação e prejudicar 
ainda mais o padrão de vi-
da, sobretudo dos grupos 
vulneráveis. Em muitos pa-
íses, os índices de preços já 
atingiram seus níveis mais 
altos em várias décadas, 
com a inflação geral e o nú-
cleo da inflação continuan-
do a subir.

Isso desencadeou um ci-
clo de aperto monetário que 
está cada vez mais sincroni-
zado: 75 bancos centrais – 
ou cerca de três quartos dos 
bancos centrais que analisa-
mos – elevaram as taxas de 
juros desde julho de 2021. 
E o fizeram, em média, 3,8 
vezes. No caso das econo-
mias de mercados emergen-
tes e em desenvolvimento, 
onde os juros oficiais foram 
elevados mais cedo, o au-
mento total médio foi de 3 
pontos percentuais, quase o 
dobro do 1,7 ponto percen-
tual nas economias avança-
das.

A maioria dos bancos 
centrais precisará continuar 
a apertar a política monetá-
ria de forma decisiva. Isso é 
especialmente urgente nos 
casos em que as expectati-
vas de inflação estão come-
çando a desancorar. Se não 
agirem, esses países podem 
enfrentar uma espiral des-
trutiva de salários e preços 
que exigiria um aperto mo-
netário ainda mais forte, 
com danos ainda maiores 
para o emprego e o cresci-
mento. Agir agora vai doer 
menos do que fazê-lo mais 
tarde.

Comunicar claramente 
essas medidas de política 
é igualmente importante. 
Trata-se de preservar a cre-
dibilidade da política mone-
tária, pois os riscos de de-
terioração são muitos. Por 
exemplo, a continuação das 
surpresas inflacionárias exi-
giria um aperto monetário 
mais forte do que o precifi-
cado pelos mercados, com a 

possibilidade de gerar mais 
volatilidade e desencadear 
mais vendas nos mercados 
de ativos de risco e de títu-
los soberanos. Por sua vez, 
isso poderia provocar mais 
saídas de capital de econo-
mias de mercados emergen-
tes e em desenvolvimento.

A valorização do dólar 
já coincidiu com saídas de 
fluxos de carteira dos mer-
cados emergentes, que re-
gistraram o quarto mês con-
secutivo de saídas de capital 
em junho, o período mais 
longo em sete anos. Isso 
está gerando mais pressão 
sobre os países vulneráveis.

Quando choques exter-
nos causam uma ruptura 
tão grande que não é possí-
vel absorvê-los apenas com 
a flexibilização das taxas de 
câmbio, as autoridades de-
vem estar prontas para agir. 
Por exemplo, por meio de 
intervenções cambiais ou 
medidas de gestão do fluxo 
de capitais num cenário de 
crise, para ajudar a ancorar 
as expectativas. Além disso, 
quando os níveis da dívida 
são elevados, devem reduzir 
preventivamente a depen-
dência de empréstimos em 
moeda estrangeira. Foi pa-
ra ajudar os países a reagir 
nessas circunstâncias que 
atualizamos recentemente a 
visão institucional do FMI 
sobre essa questão.

O FMI está intensifican-
do sua atuação para servir 
nossos países-membros 
também de outras maneiras, 
com destaque para a asses-
soria na gestão de ativos de 
reserva e a assistência técni-
ca para fortalecer a comuni-
cação dos bancos centrais. 
O objetivo deve ser ajudar 
a todos para que atravessem 
este ciclo de aperto mone-
tário com segurança.

Segundo, a política fis-
cal precisa ajudar, e não 
dificultar, os esforços dos 
bancos centrais para bai-
xar a inflação

Os países que enfrentam 
níveis de endividamento 
elevados também precisa-
rão apertar a política fiscal. 
Isso ajudará a reduzir o 
peso de empréstimos cada 
vez mais caros e, ao mesmo 
tempo, complementará os 
esforços no campo monetá-
rio para controlar a inflação.

Nos países em que a re-
cuperação da pandemia 
estiver mais avançada, con-
vém retirar o apoio fiscal 
extraordinário, pois isso 
ajudará a reduzir a demanda 
e, assim, atenuar as pressões 
sobre os preços.

Mas essa é apenas uma 

parte da história. Alguns 
precisarão de mais apoio, 
não menos. Isso exige me-
didas direcionadas e tempo-
rárias para apoiar as famílias 
vulneráveis que enfrentam 
novos choques, sobretu-
do em decorrência da alta 
dos preços da energia ou 
dos alimentos. Nesse caso, 
as transferências diretas de 
renda se mostraram efica-
zes, em vez de subsídios 
ou controles de preços que 
normalmente não conse-
guem reduzir o custo de vi-
da de forma duradoura.

No médio prazo, as refor-
mas estruturais também são 
cruciais para impulsionar o 
crescimento: por exemplo, 
políticas para o mercado de 
trabalho que ajudem as pesso-
as a ingressar na força de tra-
balho, sobretudo as mulheres.

As novas medidas preci-
sam ser neutras para o or-
çamento, ou seja, ser finan-
ciadas por novas receitas 
ou por cortes de gastos em 
outras áreas, sem incorrer 
em novas dívidas e evitan-
do enfraquecer a política 
monetária. Esta nova era de 
endividamento recorde e de 
juros mais altos torna tudo 
isso duplamente importan-
te.

Reduzir a dívida é uma 
necessidade premente – so-
bretudo nas economias de 
mercados emergentes e em 
desenvolvimento com obri-
gações denominadas em 
moeda estrangeira, que são 
mais vulneráveis ao aperto 
das condições financeiras 
globais e onde os custos 
dos empréstimos estão au-
mentando.

Os rendimentos dos tí-
tulos soberanos em moeda 
estrangeira já são superiores 
a 10% em cerca de um terço 
das economias de mercados 
emergentes, um nível pró-
ximo dos picos registrados 
pela última vez na esteira 
da crise financeira mundial. 
As economias de mercados 
emergentes que dependem 
mais de empréstimos inter-
nos, como na Ásia, têm esta-
do mais protegidas. Contudo, 
uma ampliação das pressões 
inflacionárias e a consequen-
te necessidade de apertar a 
política monetária interna 
mais rapidamente poderiam 
mudar esse cálculo.

A situação é cada vez 
mais grave para as econo-
mias superendividadas ou 
próximas dessa situação, 
incluídos 30% dos países 
de mercados emergentes 
e 60% dos países de baixa 
renda.

Mais uma vez, o FMI está 
ao lado de seus países-mem-

bros, oferecendo análises e 
assessoria personalizada e 
uma estrutura de emprésti-
mos mais ágil para apoiá-los 
em tempos de crise. Desta-
cam-se o financiamento de 
emergência, o aumento dos 
limites de acesso, novas li-
nhas de crédito e de liqui-
dez e a alocação histórica de 
SDR no montante de US$ 
650 bilhões em 2021.

Além desses esforços, ur-
ge tomar medidas decisivas 
para melhorar e implemen-
tar o Quadro Comum do 
G-20 para o tratamento da 
dívida, o que vale para to-
dos os envolvidos. Os gran-
des credores, tanto privados 
quanto soberanos, precisam 
tomar a iniciativa e fazer sua 
parte. O tempo não está do 
nosso lado. É fundamental 
que os comitês de credores 
do Chade, da Etiópia e da 
Zâmbia avancem o máximo 
possível em suas reuniões 
deste mês.

Terceiro, precisamos 
dar novo ímpeto à coope-
ração mundial, liderados 
pelo G-20

Para evitar possíveis cri-
ses e estimular o cresci-
mento e a produtividade, 
precisa-se com urgência 
de uma ação internacional 
mais coordenada. A chave é 
tirar proveito dos progres-
sos recentes em áreas que 
vão da tributação e do co-
mércio até a preparação pa-
ra pandemias e as mudanças 
climáticas. O novo fundo 
de US$ 1,1 bilhão do G-20 
para a prevenção e prepara-
ção para pandemias, assim 
como os êxitos recentes na 
Organização Mundial do 
Comércio, mostram o que é 
possível fazer.

O mais urgente de tudo 
é agir para aliviar a crise do 
custo de vida, que está em-
purrando mais 71 milhões 
de pessoas para a pobreza 
extrema nos países mais 
pobres do mundo, segun-
do o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento. Com o aumento 
das preocupações com a ali-
mentação e o fornecimento 
de energia, crescem os ris-
cos de instabilidade social.

Para evitar mais fome, 
desnutrição e migração, os 
países mais ricos do mun-
do devem prestar apoio ur-
gente aos necessitados, por 
exemplo, na forma de novos 
financiamentos bilaterais e 
multilaterais, sobretudo por 
intermédio do Programa 
Mundial de Alimentos.

Como medida imediata, 
os países devem reverter as 
restrições impostas recen-

temente às exportações de 
alimentos. Por quê? Porque 
essas restrições são prejudi-
ciais e ineficazes para esta-
bilizar os preços internos. 
Outras medidas também 
são necessárias para fortale-
cer as cadeias de suprimen-
to e ajudar os países vulne-
ráveis a adaptar a produção 
de alimentos para lidar com 
as mudanças climáticas.

Também neste caso, o 
FMI está ajudando. Esta-
mos trabalhando em estrei-
ta colaboração com nossos 
parceiros internacionais, 
por exemplo, por meio de 
uma nova iniciativa multi-
lateral para a segurança ali-
mentar. Nosso novo Fundo 
Fiduciário para a Resiliência 
e Sustentabilidade fornecerá 
US$ 45 bilhões em concessio-
nal financing (financiamento 
subsidiado) para países vul-
neráveis, com o objetivo de 
enfrentar desafios de longo 
prazo, como as mudanças 
climáticas e futuras pande-
mias. E estamos prontos 
para fazer mais.

É importante ter em 
conta as atuais condições 
especialmente difíceis em 
muitos países africanos. Em 
minha reunião com os mi-
nistros das Finanças e presi-
dentes dos bancos centrais 
do continente esta semana, 
muitos ressaltaram como os 
efeitos deste choque total-
mente exógeno estava em-
purrando as economias de 
seus países para a beira do 
abismo. O efeito da alta dos 
preços dos alimentos é sen-
tido profundamente, uma 
vez que os gastos com ali-
mentação são os que mais 
pesam na renda familiar.

Todas as pressões estão 
se intensificando: sobre a 
inflação, a dívida e o balan-
ço de pagamentos. Muitos 
países estão agora comple-
tamente excluídos dos mer-
cados financeiros globais e, 
ao contrário de outras regi-
ões, não podem recorrer a 
grandes mercados internos. 
Nesse cenário, exortam a 
comunidade internacional 
a tomar medidas ousadas 
para apoiar as suas popula-
ções. Temos que atender a 
esse chamado.

Enquanto o G-20 se re-
úne para navegar pelo atual 
mar de problemas, todos 
podemos nos inspirar numa 
expressão balinesa que cap-
ta o espírito mais necessário 
do que nunca: menyama 
braya, ou “todos são irmãos 
ou irmãs”.

Kristalina Georgieva é  
diretora-geral do Fundo  

Monetário Internacional (FMI).
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Propostas para  
a economia brasileira

No documento “Propostas da Indústria Naval para 
as Eleições de 2022”, o Sinaval, sindicato do setor, 

apresenta também propostas que vão além da área naval 
para fortalecer a economia brasileira. Entre elas:

– Simplificar o sistema tributário, criando um único 
imposto de valor agregado incidindo sobre todos os bens 
e serviços.

– O financiamento do sistema da Previdência deverá 
migrar, progressivamente, dos salários e da folha de pa-
gamento para outras fontes como, por exemplo, o fatura-
mento e a renda.

– Oferta de financiamento com juros competitivos e 
extinção da intermediação dos agentes financeiros nas 
operações com o BNDES.

– Substituição da Selic por uma taxa de juros de curto 
prazo fixada pela inflação projetada e acrescida do ris-
co país, com taxa de juros de longo prazo definida pelo 
mercado.

– Eliminar a indexação de preços de contratos por índi-
ces ligados à inflação.

– O Banco Central deve centrar esforços na diminuição 
dos spreads bancários e estimular a competição entre os 
bancos, limitando os ganhos com tarifas e serviços.

– É necessário simplificar a legislação fiscal, trabalhista 
e de meio ambiente, entre outras, para eliminar o ambien-
te de insegurança jurídica para as empresas, bem como 
reduzir fortemente as exigências de obrigações acessórias 
que adicionam mais custos.

Cooperativas

A 1ª Vara do Trabalho de Blumenau (SC) rejeitou Ação 
Civil Pública proposta pelo MPT/SC contra uma empresa 
de tecnologia que realiza a contratações de profissionais 
de TI por meio de cooperativas de trabalho. Segundo 
Eduardo Knabben, do escritório B/Luz Advogados, 
esta forma de contratação não é bem-vista por órgãos de 
fiscalização.

Segundo a sentença, “não havia subordinação hierárqui-
ca aos sócios da ré, além do que a adesão e/ou permanên-
cia na cooperativa ocorreu de forma voluntária”. Ainda 
cabe recurso.

Habeas corpus

Os programas emergenciais aprovados pelo Congresso 
são destinados a auxiliar as famílias em apuros – especial-
mente a família Bolsonaro.

Rápidas

Empresas interessadas em participar da nova temporada 
do Programa Residência Industrial têm até 7 de agosto 
para se inscrever no site da Fiemg. A capacitação oferece 
ao universitário interação e prática no ambiente industrial: 
https://www7.fiemg.com.br/iel/produto/residencia-indus-
trial *** A Universidade Unigranrio oferece MBAs vol-
tados para gestão e boas práticas ESG. Mais informações 
em portal.unigranrio.edu.br/educacao-executiva *** No 
próximo dia 23, a escritora Isa Colli lança mais um livro: 
A fada Verduxa, em live, nas redes sociais da editora Colli 
Books *** Neste sábado, o Itanhangá Golf Club realizará 
um torneio de golfe em homenagem a Fábio Egypto, fale-
cido em 29 de junho. Além de ex-presidente do clube de 
golfe, Egypto foi também presidente do Fluminense entre 
1987 e 1990 *** O escritório Lefosse anuncia nova sócia: 
Luciana Dias Prado, para reforçar a atuação em Seguros, 
Resseguros e Previdência Privada *** O espetáculo Entre 
Horizontes Móveis estreia em única e gratuita apresentação 
nesta sexta-feira, às 20h, no Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro, no Salão Assyrio, na programação de aniversário 
de 113 anos.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421

Edital de Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 81, de 
29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 81”) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas 
da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 04 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 
Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921 
(“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 13 de julho de 2022, 
para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Alteração do limite do 
capital social autorizado da Companhia previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social; (ii) Nomeação 
do Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha como liquidante responsável pelas sociedades distratadas 
Inpar Investimentos S.A., Inpar Projeto Aquatic Resorts SPE Ltda., Lagoa dos Ingleses Participações 
Ltda. e Rodes Incorporações S.A.; e (iii) Consolidação e ratificação do Estatuto Social da Companhia. 
Documentos e informações à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos 
às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as propostas 
dos administradores para a AGE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website 
da Companhia (www.ri.viver.com.br), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na 
Lei das Sociedades por Ações, e Resolução CVM 81. Participação dos acionistas: Poderão 
participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, 
seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações 
detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual dos Acionistas. Para participar na 
AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos seguintes documentos: 
(i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido 
pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na 
forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes 
do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos 
de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na 
hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação na 
AGE: Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito 
dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, Ed. Centro Empresarial Mario 
Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921, aos cuidados do Diretor de 
Relação com Investidores e Diretor Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no horário das 
8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 14 de julho de 2022. Rodrigo 
César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Crise de alimentos, energia e 
fertilizantes no Leste Europeu
AL: oportunidade de acelerar o desenvolvimento da bioeconomia

A guerra no Leste 
Europeu, ao mes-
mo tempo em que 

provoca forte impacto eco-
nômico e social negativo na 
América Latina e no Caribe, 
cria condições para acelerar 
o desenvolvimento da bioe-
conomia. A abundância dos 
recursos naturais da região, 
combinada com as novas 
demandas globais de uma 
produção mais sustentável 
e com as modificações do 
painel geopolítico global, 
contribui para a convergên-
cia de fatores favoráveis a 
uma transição mais rápida 
para um modelo que enfa-
tiza a biologia.

Foi isso que defenderam 
os peritos convocados pelo 
Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricul-
tura (IICA) para discutir o 
cenário da crise no âmbito 
da Conferência Internacio-
nal de Bioeconomia Apli-
cada 2022, organizada pelo 
Consórcio Internacional 
de Bioeconomia Aplicada 
(ICABR).

O ICABR é um consór-
cio internacional de espe-
cialistas em bioeconomia, 
agricultura, biotecnologia 
e pesquisa que constitui 
um dos espaços mundiais 
mais importantes da bioe-
conomia acadêmica. Dele 
participam universidades 
da envergadura de Rutgers, 
Berkeley, MIT, Campinas, 
UC Davis, Wageningen e 
Saskatchewa, entre muitas 
outras. Entre os objetivos 
do ICABR destaca-se o fo-
mento à colaboração entre 
universidades, centros de 
pesquisa, governos e em-
presas privadas, bem como 
a promoção da aplicabili-
dade dos resultados da pes-
quisa (sobretudo em políti-
cas públicas).

Como parte dessa Con-
ferência, o IICA organizou 
o painel “Bioeconomia e 
impactos da guerra Rússia-
Ucrânia na América Lati-
na e no Caribe”, em que 
se abordou o potencial 
da região em áreas como 
biocombustíveis líquidos, 
biogás, combustíveis pa-
ra aviação, biotecnologia e 
bioinsumos.

A discussão foi organi-
zada por Hugo Chavarría, 
Gerente do Programa de 
Bioeconomia e Desenvolvi-
mento Produtivo do IICA, 

que também participou de 
duas plenárias da Conferên-
cia como palestrante.

“Trabalhamos ardua-
mente para posicionar a 
América Latina e o Caribe 
nesses espaços mundiais da 
bioeconomia. Esta é a única 
forma de a região se visibi-
lizar no mais alto nível e ser 
protagonista nas discussões 
e decisões dos atores mais 
influentes da comunidade 
acadêmica e dos sistemas 
de ciência, tecnologia e ino-
vação da bioeconomia no 
mundo todo”, disse Cha-
varría.

O especialista afirmou 
que a região tem os recur-
sos para acelerar o desen-
volvimento da bioeconomia 
e um cenário favorável, mas 
que é necessário potenciá-la 
pelo trabalho em conscien-
tização, formação de capa-
citação, fortalecimento de 
estruturas normativas, fo-
mento de mercados e pes-
quisa e desenvolvimento.

A bioeconomia, que 
consiste na industrializa-
ção sustentável dos recur-
sos e princípios biológicos, 
permite a formulação de 
novas estratégias de desen-
volvimento produtivo para 
se enfrentar o desafio das 
crescentes demandas de ali-
mentação e energia da po-
pulação mundial, ao mesmo 
tempo em que contribui pa-
ra mitigar o impacto sobre 
o meio ambiente e os recur-
sos naturais.

Oportunidades

“A guerra impactou uma 
região já fortemente afetada 
pela pandemia da Covid-19. 
Em 2020, a América Latina 
sofreu uma contração de 
7% no PIB, a maior em 120 
anos. Isso levou ao cresci-
mento da pobreza, que hoje 
afeta 200 milhões de pesso-
as, 86 milhões das quais es-
tão em situação de pobreza 
extrema”, disse Eduardo 
Trigo, uma das referências 
globais em matéria de bio-
economia e assessor do Di-
retor Geral do IICA.

Trigo concentrou-se, não 
obstante, nas oportunida-
des: “Uma das característi-
cas da região é a abundância 
de seus recursos biológicos. 
Por esse motivo, a bioe-
conomia, que consiste no 
aproveitamento dos recur-

sos biológicos, é uma res-
posta lógica, talvez não no 
curto prazo, mas em termos 
de visão do desenvolvimen-
to”.

“A região, e em especial 
os países tropicais, pode-
ria usar melhor sua riqueza 
biológica para o fortale-
cimento de sua segurança 
alimentar. Isso não é um 
processo novo na Améri-
ca Latina e no Caribe. Pelo 
menos 11 países têm estra-
tégias para o aproveitamen-
to desses novos caminhos 
de desenvolvimento. Isso 
não é falar de potenciali-
dades, mas de coisas que 
já estão acontecendo na 
região e que têm dimensão 
real”, indicou o especialista. 

Materialização

Agustín Tejeda, Geren-
te de Estudos Econômi-
cos da Bolsa de Cereais 
da Argentina, falou dos 
impactos disruptivos gera-
dos pela guerra e pontuou 
que, devido ao aumento 
de preço dos insumos, um 
produtor da Argentina ou 
do Brasil precisa de 50% 
a mais em dólares de in-
vestimento para obter os 
mesmos produtos,

No entanto, Tejeda ob-
servou que, em um prazo 
maior¸ se abrem oportuni-
dades para a consolidação 
da região como fornece-
dora global de alimentos e 
energia nos próximos anos. 
“Já estamos vendo um au-
mento no uso de produtos 
de origem biológica que 
podem substituir os produ-
tos de origem fóssil. Talvez 
a maior oportunidade seja 
a que temos de consolidar 
uma visão própria, desta-
cando-se que não existe 
uma abordagem única da 
sustentabilidade, mas que 
tantas são as abordagens 
quantas são as realidades 
produtivas existentes”, afir-
mou.

Tejeda disse não ter dú-
vida de que a região tem 
potencial para aumentar as 
exportações e aproveitar as 
oportunidades da bioeco-
nomia: “Para que essas pers-
pectivas se materializem, 
precisa-se de uma revisão 
da estratégia de inserção in-
ternacional e da geração de 
consensos no nível regional 
sobre a formulação de po-

líticas de desenvolvimento 
produtivo e de negociações 
internacionais”.

Jorge Bedoya, Presidente 
da Sociedade de Agriculto-
res da Colômbia, informou 
que seu país produz 73 mi-
lhões de toneladas de ali-
mentos, mas importa 13,8 
milhões de toneladas. “Tu-
do o que vem ocorrendo 
desde a invasão da Ucrânia 
gerou uma tremenda pres-
são nos custos de produção 
dos alimentos mais impor-
tantes para a população co-
lombiana, como o frango, o 
porco e o leite. Temos uma 
inflação anual de mais de 
23% em alimentos”, obser-
vou.

Bedoya destacou que a 
Colômbia pode ser menos 
dependente das importa-
ções: “Temos dado passos 
importantes na produção 
de biodiesel e do etanol. 
Temos uma fronteira agrí-
cola de 40 milhões de hec-
tares, água e a presença de 
investidores nacionais e 
estrangeiros. Isso nos leva 
a crer que, no médio pra-
zo, poderemos ter um ce-
nário diverso”.

Agustín Torroba, Espe-
cialista em Bioenergia do 
IICA, prognosticou que a 
produção e o consumo de 
biocombustíveis líquidos 
vai se acelerar no curto e no 
médio prazos, e que a mé-
dio prazo outros crescerão, 
como o biogás e os bio-
combustíveis de aviação. “A 
situação gera uma oportu-
nidade para os biocombus-
tíveis porque estes são mais 
baratos que os combus-
tíveis fósseis e se tornam 
como quew avalistas do 
abastecimento”, enfatizou. 
Roberto Bisang, da Uni-
versidade de Buenos Aires 
(UBA), falou das oportu-
nidades que se apresentam 
em biotecnologia, enquanto 
Nicolás Cock Duque, da 
Bioproteção Global, falou 
do papel que os bioinsumos 
podem ter na transição para 
uma agricultura mais resi-
liente. Por último, José Ro-
berto Vega, diretor da LA-
NOTEC Costa Rica, tratou 
das possibilidades das bior-
refinarias (em particular, as 
baseadas no aproveitamen-
to de resíduos) na produção 
de biocombustíveis ou de 
outros bioprodutos novos 
no cenário atual.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Esqueleto do Gorgossauro 
por US$ 8 milhões

A Sotheby’s informa que o esqueleto fossilizado de 
um parente do T.Rex que vagou pela Terra há cerca 

de 76 milhões de anos será leiloado em Nova York este 
mês. O esqueleto do Gorgossauro será um destaque no 
leilão de História Natural da Sotheby’s em 28 de julho. A 
estimativa é que seja leiloado por até US$ 8 milhões (cerca 
de R$ 42 milhões).

Destaca-se que Gorgossauro foi um grande carnívoro 
que viveu no que hoje é o Oeste dos Estados Unidos e 
Canadá durante o período Cretáceo tardio. Sua linhagem 
precedeu o Tiranossauro Rex em 10 milhões de anos.

O Gorgossauro foi descoberto em 2018 na Formação 
do Rio Judith, perto de Haver, Montana. Tem cerca de 10 
pés (3 metros) de altura e 22 pés (6,7 metros) de com-
primento. Todos os outros esqueletos conhecidos de um 
Gorgossauro estão nas coleções de museus, disse a casa 
de leilões, tornando-o o único espécime disponível para 
propriedade privada.

Valorização de  
pousada em Búzios

Adriano Piovisan Fontes (mirandacarvalholeiloes.com.
br) promove leilão do lote de terreno 07 da Quadra C do 
Loteamento denominado Praia de João Fernandes, situado 
em zona urbana do Município de Armação dos Búzios. É 
um imóvel com três edificações separadas em blocos com 
cinco suítes cada uma, totalizando 15 suítes; além disso, 
conta com uma piscina, uma reparação, estacionamento, 
salão de jogos, lavanderia, sauna, academia, cozinha e sa-
lão de café. O imóvel encontra-se em um bairro de altíssi-
mo poder aquisitivo, na Praia de João Fernandes, uma das 
praias mais famosas e frequentadas por turistas, onde exis-
tem várias pousadas de luxo. Avaliação: R$ 8.000.000,00. 
Leilão em andamento.

Promoção de  
apartamento na Barra

Alexandre Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) está pro-
movendo leilão do apartamento 702 do Bloco 02 na av. 
Marapendi, 2915, na Barra da Tijuca. Trata-se de imóvel 
residencial situado em condomínio nobre denominado 
Golden Green, situado em área privilegiada, próxima à 
praia, com infraestrutura de recepção e segurança 24 horas, 
bem como estatura de lazer. No que tange à unidade 702 
por si, trata-se, em seus aspectos gerais, de imóvel com área 
edificada de 215m². Avaliação. R$ 1.380.286,35. Leilão em 
andamento.

Divulgação de  
apartamento na Tijuca

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) di-
vulga a realização do leilão do apartamento 408, Blo-
co B, na Rua Barão de Mesquita, 280, na Tijuca. O 
edifício possui 12 andares, 8 apartamentos por andar, 
play, salão de festas, 3 elevadores (2 sociais e 1 de ser-
viço), portaria 24 horas, construção do ano de 1998. 
O imóvel possui área edificada de 64m² e direito a 
uma vaga de garagem. Tem 2 quartos, banheiro social, 
cozinha e dependências de empregada. Avaliação: R$ 
430.000,00. Leilão em andamento.

Destaque de casa  
com piscina em Itaipu

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) promove leilão de 
casa com piscina e vaga de garagem situada no Lote 20-
B, da Qd. 02, da Rua Doutor Públio Machado, antiga Rua 
C, do Loteamento Jardim Relvamar, no Maravista, Itaipu, 
Niterói, RJ. O imóvel possui térreo e dois pavimentos, é 
composto por 3 suítes, sala, cozinha, banheiro e piscina no 
andar superior. Avaliação: R$ 717.576,00.

Encomendas devem ter CPF do  
remetente a partir de setembro

A partir de 1º de se-
tembro deste ano 
quem quiser enviar 

encomenda pelos Correios 
deverá colocar seus dados 
de CPF, CNPJ ou passapor-
te (no caso de estrangeiros). 
Caso a informação não es-

teja presente, o objeto não 
será postado.

O objetivo da medida 
é dar mais segurança por 
meio da rastreabilidade 
do CPF. A exigência va-
lerá para todas as posta-
gens, à vista ou a faturar. 

Quem quiser agilizar o 
processo basta preencher 
todos os dados por meio 
dos sistemas de pré-pos-
tagem.

Nas postagens de enco-
mendas destinadas aos lo-
ckers dos Correios e Clique 

e Retire, além das informa-
ções do remetente devem 
constar as seguintes infor-
mações do destinatário:  
CPF, CNPJ ou passaporte 
(no caso de estrangeiros) 
e do telefone celular ou e-
-mail.

Brasil tem 1,5 milhão de 
‘empreendedores’ de aplicativos

No Brasil, só no 
ano passado, 1,5 
milhão de pes-

soas trabalharam para as 
plataformas digitais. Desse 
total, cerca de 850 mil são 
motoristas de aplicativos de 
transporte de passageiros, 
dos quais 485 mil estavam 
em atividade para a Uber, até 
agosto de 2021, como mostra 
o estudo da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR), que 
também apurou a legislação e 
jurisprudências em torno dos 
direitos desses trabalhadores 
no Brasil.

O relatório “O trabalho 
controlado por plataformas 
digitais no Brasil: dimen-
sões, perfis e direitos”, pu-
blicado por pesquisadores 
da Clínica de Direito do 
Trabalho da UFPR, mostra 
que, embora tenha aumen-
tado o número de trabalha-
dores, quase 80% exercem 
suas atividades informal-
mente. Ou seja, não têm di-
reitos trabalhistas reconhe-
cidos pela justiça. Em 2021, 
havia 1,5 mil aplicativos em 
operação no país.

O coordenador da Clí-
nica Direito do Trabalho 
da UFPR, professor Sidnei 
Machado acredita que o 
caminho é a construção de 
uma lei protetiva que defina 
a relação de emprego, com 
as garantias de direito ao sa-

lário mínimo mensal, limite 
de jornada, descanso sema-
nal, férias, acesso à Previ-
dência Social. “Deve-se res-
ponsabilizar a plataforma 
pelos custos do trabalho e 
o trabalhador ter direito à 
representação sindical, in-
cluindo a negociação coleti-
va”, completa.

O projeto de pesquisa reu-
niu uma equipe multidisci-
plinar, com especialistas nas 
áreas do Direito, Economia e 
Sociologia, da UFPR e Uni-
camp. Foram utilizados mé-
todos mistos de análise de 
tráfego de web e de dados do 
IBGE. Também foram apli-
cados questionários, respon-
didos por 500 trabalhadores 
de diversas profissões, além 
da realização de entrevistas 
em profundidade, levanta-
mento de propostas legisla-
tivas e análise de conteúdo 
de decisões judiciais, com o 
objetivo de compreender o 
funcionamento desse mode-
lo de negócio no Brasil e as 
relações de trabalho.

“As plataformas digitais 
hoje têm uma importância 
muito grande na economia, 
com muitos impactos na re-
lação de trabalho”, afirma o 
professor, que também des-
taca a invisibilidade brasileira 
no tema, já que as pesquisas 
se concentram nos países 
do hemisfério Norte. “É um 

questionamento global. Fi-
zemos essas pesquisas para 
contribuir com a produção 
de dados abrangentes no 
país”, conclui Machado, lem-
brando que o estudo forne-
ce dados confiáveis sobre as 
plataformas digitais em fun-
cionamento no Brasil.

Os trabalhadores dessas 
plataformas são divididos em 
duas categorias: location-ba-
sed e web-based. O primeiro, 
realiza suas tarefas por meio 
de ações mecânicas (entrega 
de produtos, deslocamen-
to no território etc), através 
de aplicativos pelo celular. 
Este grupo representa 93% 
– aproximadamente 1,3 mi-
lhão – dos profissionais. O 
segundo, pode executar sua 
atividade em qualquer lugar, 
através da internet, sem pre-
cisar se locomover – profis-
sionais que normalmente es-
tão alocados nessa categoria 
são programadores, médicos 
com atendimento remoto, 
professores que aplicam au-
las virtuais e os chamados 
clickworkers (trabalhadores 
que atuam na calibragem de 
inteligência artificial), por 
exemplo. Há aproximada-
mente 100 mil profissionais 
neste grupo, representando 
7% dos trabalhadores nesta 
pesquisa. Os níveis de escola-
ridade variaram entre Ensino 
Médio completo e Pós-gra-

duação completa e a idade foi 
de 22 a 63 anos.

O relatório mostra, tam-
bém, que há uma tendência 
de crescimento do trabalho 
em plataformas digitais. No 
setor de transporte, houve 
um aumento da média mó-
vel trimestral de mais de 190 
mil trabalhadores atuan-
do, se comparado a agosto 
de 2019, conforme mostra 
tabela abaixo. No mesmo 
período, a média móvel de 
trabalhadores em platafor-
mas de aplicativos de en-
trega cresceu 330.188; e de 
usuários diários no setor de 
saúde cresceu 714.007.

No campo jurídico, a pes-
quisa contemplou 485 deci-
sões espalhadas pelas 24 re-
giões da Justiça do Trabalho, 
relacionadas às plataformas 
Uber, 99 Pop, iFood, Rappi, 
Loggi e Play Delivery. Neste 
conjunto, 78,14% das de-
cisões não reconheceram a 
relação de emprego, 15,88% 
não versaram sobre a exis-
tência de relação de emprego 
(sendo decisões sobre tercei-
rização ou que não enfren-
taram o mérito discutido) e 
apenas 5,98% das decisões 
reconheceram a relação de 
emprego entre trabalhador e 
plataforma. O maior volume 
de judicialização se encontra 
nas plataformas de transpor-
te urbano: Uber e 99 Pop.

Vendas no varejo cresceram 0,1% em maio

O volume de vendas 
no comércio vare-
jista teve variação 

positiva de 0,1% na passa-
gem de abril para maio. Esta 
foi a quinta alta consecutiva 
do indicador. Apesar disso, 
o ritmo de crescimento vem 
caindo desde janeiro, quando 
houve um aumento de 2,3% 
no volume. Em fevereiro e 
março, as taxas chegaram a 
1,4%, enquanto em abril, o 
setor cresceu 0,8%. Os da-
dos são da Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC), do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Na média móvel trimes-
tral, o comércio varejista teve 
alta de 0,7%. No acumulado 
do ano, o setor cresceu 1,8%. 
Entretanto, houve queda de 
0,2% na comparação com 
maio de 2021 e de 0,4% no 
acumulado de 12 meses.

Na passagem de abril para 
maio, seis das oito atividades 

do varejo tiveram alta: livros, 
jornais, revistas e papelaria 
(5,5%), artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos 
e de perfumaria (3,6%), te-
cidos, vestuário e calçados 
(3,5%), combustíveis e lubri-
ficantes (2,1%), equipamen-
tos e material para escritório, 
informática e comunicação 
(2%) e híper, supermercados, 
produtos alimentícios, bebi-
das e fumo (1%).

Duas atividades tiveram 
queda: outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-2,2%) 
e móveis e eletrodomésticos 
(-3%).

A receita nominal cresceu 
0,4% de abril para maio, 2,8% 
na média móvel trimestral, 
17% na comparação com 
maio de 2021, 16,8% no acu-
mulado do ano e de 13,6% no 
acumulado de 12 meses.

O varejo ampliado, que 
também inclui materiais de 
construção e veículos, teve 

crescimento de 0,2% de abril 
para maio. Os veículos, motos, 
partes e peças tiveram que-
da de 0,2%, já os materiais de 
construção recuaram 1,1%. O 
segmento do varejo ampliado 
teve queda de 0,7% na compa-
ração com maio de 2021. Fo-
ram registradas altas de 1% no 
acumulado do ano e de 0,3% 
no acumulado de 12 meses.

Segundo Felipe Sichel, 
sócio e economista-chefe 
do Banco Modalmais, “o 
volume de vendas no varejo 
decepcionou as expectativas 
em ambos os conceitos no 
mês somente em relação ao 
índice agregado. A partir das 
leituras mensais do IBGE, 
projetamos crescimento do 
IBC-Br de 0,3% no mês de 
maio.”

Já de acordo com José Már-
cio Camargo, Eduardo Fer-
man, Yihao Lin, Perla Rocha 
e Diogo Albuquerque, da Ge-
nial Investimentos, “o resulta-

do mais fraco que o projetado 
pelo mercado decorre da que-
da no grupo de móveis & ele-
trodomésticos (-3,0% m/m), 
com recuo de -6,2% em ele-
trodomésticos e de -4,0% em 
móveis. Esse segmento após 
uma queda abrupta no iní-
cio da pandemia, apresentou 
um forte crescimento, diante 
do aumento do consumo de 
bens (comércio eletrônico). 
Entretanto, com a aceleração 
inflacionária, ruptura das ca-
deias globais de produção e 
elevação dos juros, o cenário 
para o segmento se deterio-
rou, sendo o grupo varejista 
mais distante do nível pré-
-pandemia (13,9% abaixo). 
Esse é um setor mais sensível 
ao crédito, em que perde rit-
mo num contexto de elevação 
das taxas de juros. Além disso, 
cabe destacar o desempenho 
negativo dos outros artigos 
de uso pessoal, que recuaram 
2,2% m/m.”
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JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta 
por CONDOMINIO MARINA em face de JAIME DE MORAES 
FILHO (Processo nº 0004853-78.1999.8.19.0003  - antigo 
1999.383.004265-0): A Dra. ANDREA MAURO DA GAMA LOBO 
D’ECA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a JAYME DE MORAES FILHO e LUCIA 
MATTOS DE MORAES, de que no dia 29/07/2022, às 15:30 horas, 
no Átrio do Fórum de Angra dos Reis, na Avenida Reis Magos, s/
nº, Centro – Angra dos Reis / RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação de R$ 5.100.349,04; ou às 16:00 horas no mesmo dia 
e local, a quem mais der a partir de 50% da avaliação, na forma 
do art. 891, parágrafo único do CPC, o imóvel situado na Rua 
Ministro Lafayette Andrada, nº 320, lote 20, quadra A, Barra da 
Tijuca/RJ. Cf. o 9º RI, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
95.425 e registrado em nome de Jayme de Moraes Filho casado 
com Lucia Mattos de Moraes, constando os seguintes gravames: 
1) R-16: penhora da 12ª Vara de Fazenda Pública, extraída do 
processo nº 2002.120.006802-9. 2) R-17: penhora da 12ª Vara 
de Fazenda Pública, extraída do processo nº 2002.120.006801-7. 
3) R-18: penhora a 12ª Vara de Fazenda Pública, extraída dos 
auto processo nº 2003.120.042715-9. 4) R-19: penhora oriunda 
do presente feito. 5) R-20: penhora da 49ª Vara do Trabalho, 
extraída do processo nº 0058900-16.1996.5.01.0049. Débitos 
de IPTU: R$ 1.316.768,63, mais acréscimos legais (1992, 1999 
e de 2000 a 2022 - Inscrição: 9728076-2). Débitos de Taxa de 
Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 
516,07. Débitos de Condomínio: R$ 236.506,89. A venda se dará 
livre e desembaraçada, na forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC 
e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Consta em andamento 
o agravo de instrumento nº 0073179-64.2020.8.19.0000. Ficam 
os interessados intimados do leilão pelo presente edital, suprindo 
a exigência contida no art. 889 do CPC. Caso ocorra a remição 
ou qualquer ato por conta do devedor ou credor caberá o 
pagamento de comissão no equivalente de 0,5% a 2,5% do valor 
da avaliação por quem der causa. Arrematação, adjudicação ou 
remição: à vista, ou no prazo de, até, 15 dias, mediante sinal de 
30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 
1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, 
na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. 
RJ, 23/06/2022. – Eu, Anderson Gomes Julião, Mat. 01-29465 - 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Andrea 
Mauro da Gama Lobo D’eca de Oliveira – Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO JARDIM I em face 
de SUELI SANTOS (Processo nº 0014666-12.2011.8.19.0003): A 
Dra. ANDREA MAURO DA GAMA LOBO D’ECA DE OLIVEIRA, 
Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
SUELI SANTOS, de que no dia 29/07/2022, às 15:30 horas, no 
Átrio do Fórum de Angra dos Reis, na Avenida Reis Magos, s/
nº, Centro – Angra dos Reis / RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação de R$ 253.972,68; ou às 16:00 horas no mesmo dia 
e local, no mesmo horário e local, a quem mais der independente 
da avaliação, o Apartamento 107, do bloco 06, situado na 
Estrada do Marinas, nº 580, Angra dos Reis/RJ. Cf. o 1º Ofício 
de Angra dos Reis, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
4122-A e registrado em nome de Sueli Santos, constando no 
R.02 Penhora oriunda do presente feito. Débitos de IPTU: R$ 
13.073,31, mais acréscimos legais (2014 a 2022 - Inscrição: 
01.08.002.1193.365). Débitos de Condomínio: R$ 54.926,54. Os 
créditos que recaem sobre o imóvel, serão sub-rogados sobre o 
preço da alienação, na forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC e 
o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Ficam os interessados 
intimados do leilão pelo presente edital, suprindo a exigência 
contida no art. 889 do CPC. Caso ocorra a remição ou qualquer 
ato por conta do devedor ou credor caberá o pagamento de 
comissão no equivalente de 0,5% a 2,5% do valor da avaliação 
por quem der causa. Arrematação, adjudicação ou remição: 
à vista, ou no prazo de, até, 15 dias, mediante sinal de 30%; 
mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 1% 
até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na 
íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 
30/05/2022. – Eu, Quedina de Almeida Mendes de Araujo, Mat. 
01-24388 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Andrea Mauro da Gama Lobo D’eca de Oliveira – Juíza de Direito.

Crescera Private Equity Ltda.
CNPJ/MF nº 08.851.481/0001-50 

Balanço Patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro 2021 - Exercícios findo em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais) 

DRE do exercício findo em 31 de dezembro 2021 
Exercícios findo em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais)

2021
Receitas (despesas) operacionais 797.959
 Deduções da Receita  (88.288)
 Outras despesas operacionais  (33.954)
 Amortizações  (24)

675.693
Lucro antes do resultado financeiro 675.693
 Resultado financeiro, líquido 5.845
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 681.538
 Imposto de renda e contribuição social  (231.702)
Resultado líquido do exercício 449.836

Ativo 2021
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 158.607
Impostos e Contribuições a Recuperar/Compensar 88.911
Despesa antecipada 16
 247.534
Não circulante
Créditos a Longo Prazo 75
Imobilizado 217
 292
Total do Ativo 247.826

Passivo 2021
Circulante
Fornecedores  3 
Obrigações Tributárias 231.760 
Obrigações Trabalhistas  - 
Outras obrigações  - 
  231.763 
Não Circulante
Obrigações a Longo Prazo  1 

 1 
Patrimônio líquido 
Capital social 2.450
Reserva Lucros 490
Lucro do Exercício 13.122

16.062
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 247.826

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Exercícios findo em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais) 

 2021
Lucro líquido do exercício 449.836
 Outros Resultados Abrangentes  -
Total de resultados abrangentes do exercício 449.836

DMPL do exercício findo em 31 de dezembro 2021 - Exercícios findo em 
31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais)

Capital 
Subs-

crito

Capital 
Subscrito 

Estran-
geiro

Reser-
vas de 

Lu-
cros

Lucros ou 
Prejuízos 
Acumula-

dos Total

Em 31 de dezembro de 2020  2.449  1  490  6.712  9.652 
Aumento de Capital  -  -  -  -  - 
Resultado do Exercício  -  -  -  449.836  449.836 
(-) Capital a Integralizar  -  -  -  -  - 
Dividendos pagos  -  -  -  (443.425) (443.425) 
Em 31 de dezembro de 2021  2.449  1  490  13.122  16.062 

 2021
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais
Lucro do exercício 449.836 
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciação e Amortização 24 
Baixa de imobilizado e intangível  -
Rendimento de aplicações em fundos de longo prazo  -
Ajustes retrospectivos  -
Ajuste ao valor justo por meio de resultado  -
Variações nos Ativos e Passivos:
(Aumento) diminuição em contas a receber 1.055 
(Aumento) diminuição em impostos a recuperar (88.496)
(Aumento) diminuição em outros ativos (382)
(Aumento) diminuição em despesas antecipadas 1 
Aumento (diminuição) em fornecedores  -
Aumento (diminuição) em imobilizado e intangível  -
Aumento (diminuição) em outros créditos 3 
Aumento (diminuição) obrigações trabalhistas (34)
Aumento (diminuição) obrigações tributárias 231.371 
Aumento (diminuição) em outros passivos (9)
Caixa gerado pelas operações 593.369 

2021
Imposto de renda e contribuição social pagos  -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 593.369 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimento  -
Vendas líquidas de imobilizado e intangível (49)
Resgate de cotas de fundo de investimentos  -
Dividendos recebidos  -
Aquisição de imobilizado e intangível  -
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades 
de investimentos (49)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Aumento de capital  -
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas (443.380)
Empréstimos e financiamentos com instituições financeiras  -
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades 
de financiamentos (443.380)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa 149.940 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 8.666 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 158.607 
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa 149.940 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
Exercícios findo em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais)

A DIRETORIA.

Sabrina Torrão Agostinho - Contadora - CRC 130948/O-9 - CPF 128.369.787-40

GÁS VERDE S.A.
CNPJ/MF nº 11.131.464/0001-53 - NIRE 33.300.291-270

Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 20 de junho 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 20 de junho de 2022, às 11:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Est. Santa Rosa, s/nº, em Piranema, 
município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.898-772.  
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos 
do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se 
verifica pelas assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.  
3. Mesa: Presidente: Eduardo de Souza Santos Levenhagen; Secretária: 
Renata Pereira Lobo e Silva. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) 
recebimento da renúncia apresentada, nesta data, pelo Sr. Wagner Nunes 
Martins Junior, ao cargo de Diretor Superintendente da Companhia, nos 
termos do Anexo II, e outorga de quitação com relação ao exercício de suas 
funções no referido cargo; (ii) eleição do Sr. Eduardo de Souza Santos 
Levenhagen, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Companhia, 
em substituição do Sr. Wagner Nunes Martins Junior, com o recebimento de 
sua renúncia ao cargo que atualmente ocupa de Diretor sem Designação 
Específica; (iii) eleição do Sr. Tiago Dias, para ocupar o cargo de Diretor sem 
Designação Específica da Companhia, nos termos do Anexo III, em 
substituição ao Sr. Eduardo de Souza Santos Levenhagen. 5. Deliberações: 
Pelo voto favorável da unanimidade dos acionistas, representando a 
totalidade do capital social da Companhia: 5.1. Tomar ciência e consignar a 
renúncia apresentada, nos termos do Anexo I, nesta data, pelo Sr. Wagner 
Nunes Martins Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira 
de identidade n° 291840723, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 272.683.608-94, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua José Affonso, n° 93, Ap. 102, Recreio dos Bandeirantes, 
CEP 22.795-720, ao cargo de Diretor Superintendente da Companhia e 
outorgar ao Sr. Wagner Nunes Martins Junior, e dele recebem, a mais 
ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, com relação às 
atividades por ele exercidas no cargo de Diretor Superintendente da 
Companhia, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer 
título. 5.2. Eleger o Sr. Eduardo de Souza Santos Levenhagen, brasileiro, 
engenheiro, casado por regime de comunhão parcial de bens, inscrito no 
CPF/MF sob n° 408.572.477-00 e portador da carteira de identidade nº 
03052748-5, expedida pelo DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Rua 
Oduwaldo Vianna Filho, nº 314, Itanhanguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
22.641-020, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Companhia, 
com mandato até 20 de junho de 2024, nos termos do Anexo II, em 
substituição ao Sr. Wagner Nunes Martins Junior. 5.2.1. O Diretor ora eleito 
tomou posse no cargo de Diretor Superintendente da Companhia mediante 
assinatura do Termo de Posse, que integra esta ata na forma de seu Anexo 
II, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria da 
Companhia na forma da legislação aplicável, e aceitou o cargo para o qual 
foi eleito, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está 
impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem 
condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. 5.3. Eleger o Sr. Tiago André Mendes Dias, brasileiro, 
engenheiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob n° 938.730.930-49 e portador 
da carteira de identidade nº 407254266-7, expedida pelo SJS-DI/RS, com 
endereço comercial na Av. das Américas, 700, Bloco, 5, Sala 201, Barra da 
Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.640-100, com mandato 
até 20 de junho de 2024. 5.3.1. O Diretor ora eleito tomou posse no cargo de 
Diretor Superintendente da Companhia mediante assinatura do Termo de 
Posse, que integra esta ata na forma de seu Anexo III, lavrado no Livro de 
Registro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia na forma da 
legislação aplicável, e aceitou o cargo para o qual foi eleito, declarando 
expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, 
de exercer a administração de sociedades, e nem condenado, ou sob efeitos 
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores farão  
jus à remuneração equivalente a um salário mínimo mensal. 5.4. Autorizar a 
lavratura desta ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no art. 
130, §1º da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária,  
que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Rio de 
Janeiro, 20 de junho de 2022. Mesa: Eduardo de Souza Santos 
Levenhagen - Presidente; Beatriz Bragazzi Cunha - Secretária.  
Acionistas: GN Verde Participações Ltda - por Eduardo de Oliveira Lima e 
Alex Leite do Nascimento. Diretores Eleitos:  Eduardo de Souza  
Santos Levenhagen; Tiago Andre Mendes Dias. Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Arquivamento sob o nº 00004977336 
em 01/07/2022 - Protocolo: 00-2022/517416-2 em 27/06/2022. Jorge  
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Seis em 10 preferem cartão 
de débito/crédito a Pix
Estudo realizado pe-

la Capco intitulado 
“Pix no Brasil: Ce-

nário e Oportunidades”, 
mostra que apesar da gran-
de aceitação e eficiência em 
transferências de dinhei-
ro, o Pix precisa de alguns 
ajustes para atingir todo seu 
potencial como meio de pa-
gamentos no varejo.

Esses ajustes incluem, 
por exemplo, fatores como 
o tempo para realização 
das operações e a falta de 
recompensas do sistema, 
como acontece com os car-
tões de crédito. A pesquisa 
também destaca a demanda 
por pagamentos parcelados, 
muito usados entre os bra-
sileiros

O levantamento en-
trevistou cerca de 1.000 
pessoas em todo o Brasil, 
além de pequenos e mé-
dios empreendedores das 
principais capitais do pa-
ís: 66% dos entrevistados 
disseram preferir fazer 
pagamentos com cartões 
de débito ou crédito em 
vez de Pix principalmen-

te por causa dos sistemas 
de recompensas. Um total 
de 82% dos entrevistados 
indicou que prefere pagar 
com cartão de crédito por 
causa do programa de fi-
delidade e 70% migraria 
para o Pix apenas em troca 
de descontos ou cashback.

“Dos entrevistados, 
40% indicam que ficariam 
mais propensos a migrar 
seus pagamentos de car-
tão para o Pix com a pos-
sibilidade de parcelar suas 
compras”, explica Mathias 
Mattos, consultor da Cap-
co Brasil, enfatizando que 
essa funcionalidade, ba-
tizada de Pix Garantido, 
tem revisão de implemen-
tação pelo Banco Central 
ainda em 2022.

Além de não ter alguns 
benefícios que meios mais 
tradicionais como o cartão 
de crédito oferecem, co-
mo programas de fidelida-
de, o Pix acaba não sendo 
escolhido na hora dos pa-
gamentos do dia a dia tam-
bém por conta do maior 
número de etapas até a 

efetivação da compra.
“O tempo que o cliente 

leva para realizar um pa-
gamento via Pix pode ser 
até 2 vezes maior na com-
paração com outros meios 
de pagamentos físicos. É 
essencial, portanto, que 
as instituições financeiras 
otimizem suas jornadas 
de operação do Pix, redu-
zindo o tempo necessário 
para a realização de pa-
gamento por este meio”, 
destaca Aline Lemos, con-
sultora da Capco Brasil.

O estudo mostra ainda a 
grande aceitação do sistema 
entre a população nesse cur-
to período em que está em 
vigor: 72% das transações 
são feitas entre pessoas fí-
sicas, ou transferência peer 
to peer (P2P). O cenário é 
bastante positivo no uso do 
Pix entre os trabalhadores 
informais e profissionais li-
berais. O Pix foi amplamen-
te adotado por esta fatia.

Dos participantes da 
pesquisa, 66% já puderam 
efetuar pagamentos para 
profissionais liberais e in-

formais via Pix. De acor-
do com os especialistas da 
Capco, isso acontece por-
que somente uma minoria 
desses profissionais usam 
terminais POS (maquini-
nhas) ou sistemas estrutu-
rados (PDVs) devidos ao 
custo. Em muitos casos, as 
contas bancárias utilizadas 
por esses profissionais não 
são de pessoas jurídicas de-
vido ao custo.

O levantamento também 
apontou que a população 
idosa não usa ou usa pou-
co o Pix. Embora represen-
te 14,6% da população do 
país, as pessoas com idade 
acima de 60 anos represen-
tam apenas 4,1% dos usuá-
rios do sistema instantâneo. 
Entre as pessoas com 20 e 
39 anos, que representam 
31,9% dos brasileiros, a 
adoção ao Pix é bem maior, 
somando 64% do total. 
Além disso, 55% dos entre-
vistados disseram que usam 
o Pix de vez em quando ou 
dificilmente, preferindo ou-
tras formas de pagamento 
disponível.

Sede de Furnas é leiloada 
por R$ 75 milhões

Um imóvel no bair-
ro de Botafogo, 
no Rio de Janeiro, 

de propriedade da Furnas 
Centrais Elétricas (Eletro-
bras Furnas), foi leiloado 
neste quarta-feira na B3, em 
São Paulo. Com uma área 
de mais de 9 mil m², o local 
faz parte do antigo edifício 
sede de Furnas e foi arre-
matado pela incorporadora 
Cyrela por R$ 75.400.014. 
Não houve concorrência, 
nem ágio.

O lote comprado é cons-
tituído pelo terreno do es-
tacionamento e os prédios 
que abrigaram o Centro de 
Operação do Sistema Fur-

nas, gráfica e centro de trei-
namento. Durante a sessão, 
também estava disponível 
para compra um galpão na 
rua Real Grandeza, com área 
de 1,5 mil m² e preço mínimo 
de venda de R$ 10,2 milhões, 
mas não houve interessados.

Este foi o primeiro leilão 
de ativos imobiliários rea-
lizados na B3 e teve como 
critério a maior oferta de 
preço. “A gente tinha iden-
tificado um problema grave 
na companhia, com dis-
persão geográfica enorme. 
Furnas está em 15 estados 
e no Distrito Federal com 
vários imóveis ociosos, car-
regando a carteira. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
17ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - SALA 210 - CORREDOR C 
- CASTELO, RIO DE JANEIRO-RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2375 - 
E-mail: cap17vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 
HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 
DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E 
INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS 
DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE 
E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-
95 em face de MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA. inscrita no 
CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO 
Nº 0082652-42.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz(a) de 
Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em 
especial ao(s) Executado(s), Coproprietário e Promitentes 
compradores (se houverem), que será realizado o público leilão 
híbrido, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS 
CARDOSO, matriculado na JUCERJA sob o nº 150, com escritório 
na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 
CEP: 20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, 
(21) 98577-7550, onde o Primeiro Leilão será no dia 01/08/2022 
às 12:00h, para venda por valor igual ou superior à avaliação, e o 
Segundo Leilão no dia 04/08/2022 às 12:00h, pela melhor oferta, 
onde o lanço inicial será por valor superior a 60% (sessenta por 
cento)  da avaliação, sendo realizado na MODALIDADE 
PRESENCIAL o leilão será realizado na Rua São José, nº 40, 4º 
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ON-LINE 
os lances serão realizados exclusivamente através da plataforma 
de leilões do Leiloeiro pelo site: www.sergiorepresasleiloes.com.
br, sendo certo que todos os lances (presencial e on-line) ocorrerão 
de forma simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: 
Laudo de Avaliação Indireta de index. 295/296: APARTAMENTO 
Nº 502, BLOCO B, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 
280, COM NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA 
PROJETADA A, DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE 
JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.823 E NA PREFEITURA SOB O Nº 
1.254.398-9 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 64m² DE ÁREA 
EDIFICADA, COM DIREITO A UMA VAGA NOS LOCAIS DE 
ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO OU NO PAVIMENTO DE 
GARAGEM ELEVADA E FRAÇÃO DE 0,004392 DO TERRENO.  
DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12(doze) andares, 08 
(oito) apartamentos por andar, play, salão de festas, três 
elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24hs, 
construção do ano de 1998. Imóvel: O imóvel possui área edificada 
de 64m2, conforme disposto no carnê de IPTU de 2018, e direito 
a uma vaga de garagem, conforme descrito no RGI. Dois quartos, 
banheiro social, cozinha, e dependências de empregada, 
conforme informação de Mônica da Administração do Condomínio. 
DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 
e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 
105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua 
Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam 
263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o 
alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m 
da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, 
medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 
em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e 
a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da 
quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em 
curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando 
com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área 
destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m 
de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, 
pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva 
externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando 
com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda, 
confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Assim, 
ante as pesquisas levadas a efeito na região através do site 
imobiliário ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis 
semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua localização, 
dimensões, padrão do logradouro e idade, foi avaliado 
indiretamente o imóvel objeto de leilão em 09/09/2021 no valor de 
R$ 405.000,00 (Quatrocentos e cinco mil reais), correspondente a 
109.302,89 UFIR, que atualizadas nesta data, perfaz o valor de 
R$ 447.212,77 (quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos 
e doze reais e setenta e sete centavos). INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do 
seguinte: Que o réu foi citado da Execução no index. 121/122. 
Que no index. 154 consta deferimento da penhora. Que no index. 
175/177 consta sentença a respeito dos Embargos à Execução 
que foram julgados improcedentes. Que o Termo de Penhora foi 
lavrado no index. 215. Que o Réu foi intimado da Penhora no 
index. 158/161 e 219/220. Que no index. 312 a Executada 
peticionou não se opondo ao laudo de avaliação. Que o laudo de 
avaliação foi homologado no index. 316/318. DOS DÉBITOS 
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme 
Certidão Enfiteutica atualizada em 30/06/2022, constam débitos 
de IPTU no valor total aproximado de R$ 9.306,14 (nove mil, 
trezentos e seis reais e quatorze centavos); Constam Débitos de 

FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020 cuja soma monta o valor aproximado de R$ 529,69 
(quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos); 
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 07/07/2022 
perfaz a quantia de R$ 29.527,54 (vinte e nove mil, quinhentos e 
vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), sendo certo que 
todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do 
leilão.  OBSERVAÇÕES DO RGI: Cientes os interessados do 
seguinte: Que conforme consta no AV-2 da matrícula nº 42.823 da 
Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi 
realizada Promessa de Venda em favor de Sebastião de Souza 
Martins e s/m Ghirza Gomes Martins, contudo, conforme disposto 
na Sentença proferida nos Embargos à Execução Nº 0206380-
23.2018.8.19.0001 no index. 175/177, restou verificado o seguinte: 
“...Entretanto, compulsando os autos, se verifica que, 
malgrado a escritura tenha sido levada a registro, não há 
qualquer comprovação de que tenha havido a regular imissão 
na posse, sendo certo que o entendimento jurisprudencial 
acerca do tema reside na responsabilidade do promitente 
comprador com o pagamento das cotas condominiais 
somente a partir da imissão na posse do bem.” e ainda: “...
Assim, diante da ausência de comprovação da transmissão 
do imóvel pela efetiva entrega das suas chaves e a imissão 
na posse pela promitente compradora indicada no 
instrumento particular, é imperioso reconhecer que a 
obrigação de arcar com o pagamento das cotas condominiais 
é da embargante, uma vez que o imóvel se encontra registrado 
no Cartório de Registro de Imóveis em seu nome.” Que 
conforme se vê por meio do R-22 resta demonstrada a cadeia 
dominial do imóvel, onde houve a TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL 
em favor do executado. Consta no R-24 o registro da penhora da 
execução destes autos, que determinou o presente leilão. DOS 
LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de 
acordo com as datas e horários previstos no presente edital, 
sendo certo que os horários considerados neste edital serão 
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em 
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão 
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente 
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio 
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os 
interessados deverão se cadastrar previamente no site www.
sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente 
gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente 
pelas informações lançadas no preenchimento do aludido 
cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, 
anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de 
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso 
constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os 
cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos 
documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de 
Identidade, CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de 
rosto (selfie) segurando o documento de identidade aberto (frente 
e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento 
e Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: 
CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de 
Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie) 
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do 
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, 
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes 
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A 
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail 
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo 
válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão 
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato 
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes 
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma 
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não 
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos 
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão 
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer 
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 
1 - Ficam intimadas as partes e em especial o Executado através 
deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 
889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os 
promitentes vendedores, promitentes compradores, os 
usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o 
próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam 
neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 
do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, 
sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros 
veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os 
imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas 
condições, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na 
arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, 
bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições 
para construção, averbadas ou não na matrícula ou para 
construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da 
arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito 
judicial do Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma 
enviada pelo leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará 
diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como 

as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de 
depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na 
conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte 
e quatro) horas do término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a 
realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao 
arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. 
Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) 
realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao 
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 
5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no 
prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, 
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do 
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais 
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante 
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código 
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 8 – Em relação à preferência na 
arrematação, observar-se-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. DO 
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o 
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à 
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 
892, caput, do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, 
o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor 
lançado, com a complementação no prazo de 5 (cinco) dias. 
Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será 
efetuado no primeiro dia útil seguinte ao leilão efetuado, à 
disposição do juízo. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no 
caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 
2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5%, o qual não está incluso no montante 
do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das 
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão 
deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação 
pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o 
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta 
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3. 
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da 
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao 
Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 
13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas 
adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja proposta para 
arrematação pela forma parcelada (Art. 895 do CPC/2015), as 
mesmas deverão ser encaminhadas por escrito, exclusivamente 
para o e-mail: sergiorepresas@gmail.com, ou entregue em mãos, 
diretamente ao leiloeiro, sempre antes do início de cada leilão, e 
havendo propostas parceladas de igual valor, as mesmas serão 
submetidas ao Juízo deste processo, obedecendo desta forma o 
que dispõe o Art. 895 do NCPC. 4.1. Não havendo lances para 
pagamento a vista, a proposta com o maior valor de lance, 
contendo o maior valor de entrada e menor quantidade de 
parcelas será declarada como lance vencedor e será 
submetida ao Juízo deste processo; 4.2. Deverá o arrematante 
no prazo de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao 
valor da entrada, mediante guia judicial; 4.3. O início para o 
pagamento das parcelas para quitação do saldo remanescente, 
será de trinta dias após o pagamento do valor da entrada, 
sendo em parcelas mensais e sucessivas, corrigidas 
mensalmente, depositando-as em conta-judicial à disposição 
do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, 
que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de 
hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os 
interessados que a proposta de pagamento do lance à 
vista SEMPRE prevalecerá sobre as propostas de 
pagamento parcelado, na forma do art. 895, inciso II, § 7º, 
do CPC. 6. Cientes os interessados que os débitos fiscais 
atrelados ao imóvel serão sub-rogados no produto da 
hasta, conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN, 
cabendo ao arrematante, após a prova do depósito 
integral, diligenciar junto à rede mundial de computadores 
para indicação do débito exato, com o que será deferido o 
levantamento do valor respectivo. Após prova da quitação 
fiscal será expedida a carta de arrematação. 7. Ficam sob 
encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes 
à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data 
da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, 
as cotas condominiais e as despesas com segurança do 
imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira 
responsabilidade do respectivo arrematante. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi 
expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) 
Executado(s) e Promitentes Compradores intimado(s) da 
hasta pública por intermédio deste Edital, na forma do art. 
889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado nos 
autos e será publicado no site do Leiloeiro. Rio de Janeiro, 13 
de julho de 2022. Eu Marceli da Silva Argento - Titular de 
Cartório - Mat. 01-31466, o fiz datilografar e subscrevo. Dr.(a) 
LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz(a) de Direito. 

Senado aprova MP de programa 
de crédito para empreendedores

O Senado aprovou 
nesta quata-feira a 
Medida Provisória 

(MP) 1.107/2022, que cria 
o Programa de Simplifica-
ção do Microcrédito Digital 
para Empreendedores (SIM 
Digital). Ele tem como meta 
promover o acesso ao crédi-
to e a ampliação dos meca-
nismos de garantia para a 
concessão de microcrédito 
produtivo para empreende-
dores. Como a MP sofreu 
alterações no Congresso, 
tornando-se, assim, um 
Projeto de Lei de Conver-
são (PLV), segue para san-
ção presidencial.

As taxas de juros previs-
tas no SIM Digital são redu-
zidas. As linhas de créditos 
são voltadas para pessoas 
que exerçam alguma ativida-

de produtiva ou de presta-
ção de serviços, urbanas ou 
rurais, de forma individual 
ou coletiva, ou a microem-
preendedores individuais 
(MEIs).

Segundo a Agência Bra-
sil, o texto cria incenti-
vos de acesso ao crédito 
ao microempreendedor 
individual, com fatura-
mento anual de até R$ 81 
mil. Também cria linha 
de crédito destinada a mi-
croempresários, com fatu-
ramento até R$ 360 mil, 
e pequenos empresários, 
faturamento entre R$ 360 
mil e R$ 4,8 milhões. Além 
disso, o programa busca 
incentivar a formalização 
e a inclusão previdenciária 
de microempreendedores 
de baixa renda.

Segundo o texto, qual-
quer banco pode emprestar 
recursos com a garantia do 
Fundo Garantidor de Mi-
crofinanças (FGM), criado 
pela Caixa Econômica Fe-
deral (CEF). Para diminuir 
o risco dessas operações, 
a MP autorizou o uso dos 
recursos do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) como fonte de 
garantia. A expectativa do 
governo é que o SIM Digi-
tal beneficie 4,5 milhões de 
empreendedores.

Os parlamentares fize-
ram alterações no texto. 
Entre elas, está a unifica-
ção da data limite de reco-
lhimento de encargos tra-
balhistas pelo empregador 
doméstico, no caso, o vigé-
simo dia do mês. 

Progresso nas negociações sobre 
exportações de grãos da Ucrânia

O secretário-geral 
da ONU, An-
tonio Guterres, 

saudou na quarta-feira o 
que chamou de “progresso 
substantivo” para garantir a 
exportação de produtos ali-
mentícios ucranianos atra-
vés do Mar Negro. “Hoje, 
em Istambul, vimos um 
passo crítico para garantir 
a exportação segura de pro-
dutos alimentícios ucrania-
nos através do Mar Negro”, 
disse ele a repórteres na se-
de da ONU em Nova York.

“Em um mundo obscu-
recido por crises globais, 
hoje, finalmente, temos 
um raio de esperança – um 
raio de esperança para ali-

viar o sofrimento humano 
e aliviar a fome em todo o 
mundo, um raio de espe-
rança para apoiar os países 
em desenvolvimento e as 
pessoas mais vulneráveis, 
um raio de esperança pa-
ra trazer uma medida de 
estabilidade muito neces-
sária ao sistema alimentar 
global”, ressaltou

Segundo a agência Xi-
nhua, também disse que 
mais trabalho técnico será 
necessário para materializar 
o progresso de hoje. Mas o 
impulso é claro. No final, o 
objetivo de todas as partes 
não é apenas um acordo 
entre a Rússia e a Ucrânia, 
mas um acordo para o mun-

do, disse ele. Agradeceu ao 
governo turco por seus es-
forços extraordinários para 
convocar as negociações e 
seu papel crítico no futuro. 
Ele agradeceu às autorida-
des russas e ucranianas por 
seu engajamento construti-
vo.

As notícias esperanço-
sas de Istambul mostram 
a importância do diálogo, 
disse Guterres. “Vamos nos 
inspirar nesse raio de espe-
rança para ajudar a iluminar 
um caminho para uma so-
lução negociada desespera-
damente necessária para a 
paz, de acordo com a Carta 
da ONU e o direito interna-
cional”.
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Número de usuários de planos de 
saúde tende a despencar em 2022

O primeiro se-
mestre de 2022 
nos trouxe o 

abrandamento das medidas 
restritivas impostas pela 
pandemia causada pelo co-
ronavírus, mas os efeitos 
da crise econômica subs-
tancialmente agravada pela 
Covid-19 ainda persistem e 
não têm data para acabar.

E nesse contexto de cri-
se, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
ainda aprovou um índice de 
reajuste de mais de 15% pa-
ra os planos de saúde indi-
viduais, sendo este o maior 
reajuste da história desde 
o início da vigência da Lei 
dos Planos de Saúde, a Lei 
n. 9.656, de 1998.

Esse reajuste incidirá 
apenas nos contratos de 
planos de saúde individu-
ais, que representam pouco 
mais de 18% do número de 
usuários, mas o que deixa 
o mercado de saúde suple-
mentar ainda mais inquieto 
é que esse índice serve de 
referência para as operado-
ras estabelecerem o reajus-
te dos contratos coletivos, 
usualmente bem acima do 
teto de reajuste dos contra-
tos individuais.

Diferentes tipos de con-
trato – Diferentes formas 
de reajuste

Enquanto o índice de 
reajuste dos contratos in-
dividuais de plano de saúde 
é estabelecido pela ANS, o 
reajuste dos planos de saú-
de coletivos é determinado 
pelas operadoras de saúde 
sem nenhum tipo de inter-
venção, regulamentação ou 
fiscalização por parte da 
ANS.

Para o reajuste dos pla-
nos de saúde coletivos, va-
le o que estiver previsto no 
contrato, segundo informa 
a própria ANS. Nos con-
tratos coletivos, o aumento 
anual é composto por dois 
diferentes tipos de reajuste: 
um que reflete a variação 
dos custos médicos e hospi-
talares e outro que decorre 
da sinistralidade do contra-
to, sendo este último o mais 
controverso.

Para aplicar o reajuste de 
sinistralidade, as operadoras 
apuram o valor arrecadado 
com o pagamento das men-
salidades dos usuários de 
um determinado contrato, 
deduzindo-se desse mon-
tante o custo dos serviços 

médicos utilizados pelos 
usuários desse mesmo con-
trato, além de uma margem 
técnica de lucro que, em ge-
ral, é de 20 a 30%.

Se o contrato não pro-
porcionar o lucro almejado, 
toda a estimativa de lucro 
não alcançada e até mesmo 
o eventual prejuízo des-
se contrato é repassado ao 
consumidor na forma de 
um reajuste que, como já 
mencionado, não tem teto, 
fiscalização ou regulamen-
tação.

Com isso, a operadora 
consegue repassar para o 
usuário todo o risco de sua 
atividade empresarial, sem a 
mínima preocupação com 
a gestão das despesas assis-
tenciais (custos médicos).

E isso é feito de forma 
individualizada para cada 
contrato coletivo com 30 ou 
mais beneficiários, de for-
ma que duas empresas com 
o mesmo tipo de plano de 
saúde contratado perante a 
mesma operadora podem 
ter reajustes completamen-
te destoantes uma da outra.

A exceção vale para os 
contratos coletivos com até 
29 beneficiários, em que se 
exige a apuração da sinistra-
lidade entre o total desses 
contratos em uma mesma 
operadora.

Essa apuração conjunta 
da sinistralidade é bené-
fica para os consumido-
res desse segmento, pois 
quanto maior é o número 
de pessoas, maior é a mi-
tigação do risco e menor 
é o reajuste, regra básica 
do mutualismo, princípio 
fundamental de qualquer 
tipo de seguro.

Efeitos da alta do reajus-
te dos planos individuais já 
podem ser vistos -  Por for-
ça da Resolução Normativa 
nº 309/2012, da ANS, as 
operadoras de saúde devem 
divulgar até o dia primeiro 
do mês de maio de cada ano 
o seu índice de reajuste pa-
ra o agrupamento de seus 
contratos coletivos com até 
29 usuários.

No início de maio, ainda 
não havia sido divulgado 
o índice oficial de reajuste 
dos planos individuais, mas 
a mera previsão do merca-
do de que esse índice seria 
de aproximadamente 16% 
já foi suficiente para que o 
índice do agrupamento de 
contratos com até 29 usuá-

rios de cada operadora qua-
se extrapolasse 20% de re-
ajuste. E para os contratos 
coletivos com 30 ou mais 
usuários o risco de reajustes 
superiores a 20% é ainda 
maior. 

Aumento do número de 
beneficiários de planos de 
saúde em 2021 - Após anos 
de retração desse setor de 
serviço, o mercado de saú-
de suplementar apresentou, 
surpreendentemente, um 
grande aumento do número 
de beneficiários de planos 
de saúde em 2021. E isso na 
contramão da crise financei-
ra e econômica já agravada 
pela pandemia causada pelo 
coronavírus. O país chegou 
a contar com 48.998.883 
pessoas com planos de saú-
de em dezembro/2021. Em 
março de 2022, esse nú-
mero ultrapassou a marca 
de 49 milhões de usuários, 
chegando a 49.074.356.

E a razão do aumento 
de usuários não foi outra 
senão a própria pandemia 
da Covid-19. Afinal, o bra-
sileiro estava com receio 
de precisar de assistência 
médica e não poder contar 
com o SUS em plena pan-
demia por conta da lotação 
de hospitais e falta de leitos. 
A alternativa do brasilei-
ro foi apertar ainda mais o 
orçamento e contratar pla-
nos de saúde para garantir 
o atendimento médico em 
caso de necessidade. Vale 
destacar que, em regra, es-
se mercado cresce quando a 
economia vai bem e diminui 
quando a economia vai mal.

Seguindo essa regra, o 
mercado cresceu até 2014, 
chegando a atingir o total 
de 50.531.748 usuários de 
planos de saúde ativos em 
dezembro/2014. Com a cri-
se econômica que se iniciou 
em 2014/2015, mais de 3 
milhões de usuários perde-
ram o plano de saúde nos 
anos que se seguiram, uma 
parte porque não conseguiu 
mais fazer frente a essa des-
pesa e outra parte mais sig-
nificante porque perdeu o 
emprego e junto com ele o 
benefício do plano de saú-
de.

E o número de usuários 
de planos de saúde se man-
teve relativamente estável 
entre os anos de 2016 e 
2020, com pouco mais de 
47 milhões de beneficiários 
desse serviço até termos 

o surpreendente aumento 
desses consumidores em 
2021.

Queda do número de be-
neficiários é praticamente 
certa no biênio 2022/2023 
- Se o brasileiro, mesmo em 
um cenário de crise e incer-
tezas, fez tudo o que podia 
para contar com serviços de 
assistência médica privada 
em 2021 por receio de não 
ter acesso a serviços de saú-
de na rede pública, o ano de 
2022 não vai ajudar a man-
ter esses contratos.

A crise econômica está 
longe de acabar e o brasilei-
ro ainda não recuperou seu 
poder de compra. A infla-
ção em 2022 está compro-
metendo ainda mais a renda 
do consumidor, renda essa 
que não foi reajustada no 
mesmo patamar do aumen-
to que vem sendo aplicado 
para produtos e serviços.

E, diante dos reajustes 
extremamente elevados e 
injustificados dos planos 
de saúde, sem nenhuma 
correlação com a inflação e 
com a correção da renda do 
consumidor, é provável que 
tenhamos um cenário se-
melhante ao de 2015/2016, 
com muitas rescisões, seja 
por decisão do consumidor 
ou pior, por inadimplência.

Lembrando que a causa 
mais importante que levou 
o cidadão a contratar planos 
de saúde em 2021 já não se 
mantém. Os hospitais do 
SUS não estão mais lota-
dos e sem leitos disponíveis 
como aconteceu durante 
a pandemia. E, embora as 
operadoras justifiquem esse 
reajuste sob a alegação de 
que o setor sofreu um pre-
juízo de aproximadamente 
920 milhões em 2021, não 
se pode esquecer que o lu-
cro de 2020 foi de 18,7 bi-
lhões.

Ainda falta muito para 
amortizar esse lucro extra-
ordinário das operadoras de 
saúde em 2020, mas quem 
vai pagar essa conta de 2021 
e sem a devida compensa-
ção pela não utilização dos 
serviços em 2020 vai ser o 
consumidor e a expectati-
va é que muitos deixem de 
contar com esse serviço e 
voltem a sobrecarregar o 
sistema de saúde público.

Rodrigo Araújo-  sócio-
fundador da Araújo e Jo-
nhsson Advogados Asso-
ciados.

CVG-RJ promove 
homenagem ao 
presidente da CNseg

O Clube Vida em 
Grupo do Rio de 
Janeiro vai home-

nagear Dyogo Oliveira, pre-
sidente da CNseg, com um 
almoço com convidados do 
mercado, no próximo dia 
20, na Associação Comer-
cial do Rio de Janeiro. 

“É uma honra para a di-
retoria do CVG-RJ receber 
Dyogo Oliveira num mo-
mento em que o mercado 
brasileiro precisa tanto de 
uma liderança que possa for-
talecer a indústria do seguro 
nas diversas frentes políticas 
e econômicas do nosso Pa-
ís. O setor terá na figura do 
novo presidente um agen-
te valioso na luta para que a 
indústria de seguros alcance 
o protagonismo que merece 

junto aos diversos segmentos 
da sociedade”, destaca o pre-
sidente do CVG-RJ, Octávio 
Perissé.

O economista Dyogo 
Oliveira tomou posse em 
cerimônia realizada, no dia 
26 de abril, em São Paulo, 
com a participação de au-
toridades governamentais 
e parlamentares, executivos 
do mercado de seguros e 
demais convidados.

Nos últimos 20 anos, ocu-
pou os cargos de Ministro do 
Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão; presidente 
do BNDEs; secretário execu-
tivo do Ministério da Fazen-
da e do Planejamento, além 
de secretário-adjunto de Po-
lítica Econômica (Ministério 
da Fazenda).

CNseg apoia Brasil  
e Alemanha em  
Finanças Sustentáveis

Contribuir para fo-
mentar iniciativas e 
apoiar o Brasil no al-

cance dos objetivos nacionais 
e internacionais relacionados 
ao desenvolvimento susten-
tável faz parte das premissas 
da cooperação entre os go-
vernos do Brasil e da Ale-
manha. Com isso em mente, 
os dois governos firmaram a 
inciativa do Projeto FiBraS 
(Finanças Brasileiras Susten-
táveis) que visa fortalecer as 
condições para o desenvolvi-
mento do mercado de finan-
ciamento verde no Brasil.

A Confederação Nacio-
nal das Seguradoras (CN-
seg) teve oportunidade de 
participar do projeto Fi-
BraS a partir das discussões 

nas reuniões do Laborató-
rio de Inovação Financeira 
da CVM, fórum de intera-
ção multissetorial que reúne 
representantes do governo 
e da sociedade para debater 
alternativas para a promo-
ção da inovação e das finan-
ças sustentáveis no país.

A diretora-executiva da CN-
seg, Solange Beatriz Palheiro 
Mendes, ressaltou a importân-
cia da representação institucio-
nal da Confederação no LAB 
para assegurar que as contri-
buições do setor de seguros 
sejam consideradas quando se 
trata de finanças sustentáveis, 
ainda mais em um cenário que 
as finanças sustentáveis deram 
um importante salto nos últi-
mos dois anos no Brasil.

Clube dos Seguradores 
da Bahia promove  
jantar de negócios

Com objetivo de 
manter o relaciona-
mento dos associa-

dos com os executivos das 
principais seguradoras bra-
sileiras, o Clube dos Segu-
radores da Bahia recebe no 
próximo dia 20, considera-
do o Dia do Amigo, o dire-
tor Comercial da Bradesco 
Seguros, Leonardo de Frei-
tas. O executivo vai trazer 
as novidades da seguradora 
sobre seus produtos e vai 
falar sobre as oportunida-
des de negócios que a com-
panhia proporciona, para os 
seus parceiros de negócios. 
O evento acontece às 19 
horas, no Fiesta Bahia Ho-
tel, em Salvador.

De acordo com Fausto 
Dorea, a importância do 
retorno dos eventos pre-
senciais além de gerar no-
vas oportunidades para os 
associados, possui um cará-
ter informativo, no que diz 
respeito às novas tendências 

do setor. “Antes de qualquer 
detalhe, é preciso dar a devi-
da importância a condução 
do saber. O profissional, 
quanto mais qualificação 
possui, maior é o seu pre-
paro para obter êxito nos 
negócios. Nosso propósito 
é dar suporte ao comparti-
lhar conhecimento para os 
profissionais que atuam na 
indústria do seguro. 

Depois do período de 
isolamento, não só o segu-
ro de pessoas possui mais 
atenção da sociedade, mas 
o residencial, saúde, pres-
tamista, entre outros. É 
preciso aproveitar o mo-
mento para ampliar as pos-
sibilidades e fortalecer as 
estratégias. Contamos com 
a presença dos nossos asso-
ciados para aproveitarem a 
oportunidade de ampliar as 
possibilidades na comercia-
lização dos seguros e obter 
êxitos nos seus propósitos”, 
explicou.
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Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas: Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES 
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assem-
bleia Geral, a se realizar no dia 05 de agosto de 2022, às 15:00 hs, de 
modo exclusivamente digital, via plataforma Zoom,  para deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia:  (i) contemplar todas as disposições aprovadas 
para adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e moder-
nização em relação às novas legislações vigentes, nos termos aprovados, 
por unanimidade, pela Assembleia Geral Extraordinária de 30 de setem-
bro de 2020, devidamente registrada perante a JUCERJA em 12/01/2021, 
sob o nº 00003997132; (ii) contemplar a mudança do endereço da sede 
da Companhia, nos termos aprovados, por unanimidade, pela Assembleia 
Geral Extraordinária de 18 de junho de 2021, devidamente registrada pe-
rante a JUCERJA em 29/09/2021, sob o nº 00004510171; e (iii) consolidar 
o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas nos itens 
anteriores. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo 
de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição 
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no ar-
tigo 14 do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem 
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de 
procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei 
nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data de realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 12 de 
julho de 2022. Nanci Turibio Guimarães -Diretora Financeira e de Relações com 
Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - Penha, nesta cidade, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. A Diretoria.

DM LINGERIE S.A. 
CNPJ: 32.291.486/0001-50 - NIRE 33.3-0002596-1 

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos 
a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. A Diretoria.

PRS XXIV INCORPORADORA S.A.
CNPJ/ME n.º 13.334.755/0001-74 - NIRE n.º 33300309071

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de julho de 
2022. Realizada na forma, data, local e condições a seguir indicadas: Data, 
Horário e Local: Às 13:00 horas do dia 12 de julho de 2022, na sede social 
da PRS XXIV Incorporadora S.A. (“Companhia”), na Rua General Urquiza, 
n.º 132, parte, Leblon, CEP: 22431-040, Rio de Janeiro, RJ. Convocação 
e Presença: Convocada e validamente instalada, mediante presença de 
acionistas representando a totalidade do capital, com direito de voto. Mesa 
Diretora: Presidente: Patricia Conde Caldas Kohn. Secretária: Flavia Cou-
tinho Martins. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para 
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: I - Deliberar 
sobre a redução do capital social da Companhia, no valor de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais) para restituição aos acionistas, na pro-
porção de sua participação no capital social, sem o cancelamento de ações, 
com a restituição de valor aos acionistas, na proporção de sua participação 
no capital social; II - Deliberar sobre autorização para que os administrado-
res da Companhia pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar e 
cumprir a deliberação acima, bem como a ratificação dos atos já praticados 
com essa finalidade. Instalação: Verificada a presença de acionistas da 
Companhia representando 100% (cem por cento) do capital social votante, 
foi a Assembleia Geral Extraordinária devidamente instalada, tendo sido 
dispensada a leitura da ordem do dia, ao que se seguiram as deliberações 
adiante registradas. Deliberações: Feitos os debates prévios e cumpridas 
todas as formalidades legais, os itens da ordem do dia foram colocados em 
votação, sendo adotada, pela unanimidade dos presentes e sem ressalvas, 
as seguintes deliberações: I - Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura 
da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas 
das deliberações tomadas e sua publicação, conforme dispõe o artigo 130, 
§ 1º da Lei n.º 6.404/76; II - Aprovar, por unanimidade de votos, a redução 
de capital, observado que, nos termos do artigo 174, caput e § 1º da Lei 
n.º 6.404/76, a redução de capital somente se efetivará mediante a verificação 
dos seguintes eventos: (a) inexistência de oposição de credores quirografários 
durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da 
presente ata, ou (b) pagamento do crédito ou depósito judicial da importância 
reclamada por eventuais credores que se opuserem à redução durante o 
prazo acima mencionado (“Data de Efetivação da Redução”); III - Aprovar, 
por unanimidade de votos, a redução de capital, no valor de R$ 1.500.000 
(um milhão e quinhentos mil reais), sem o cancelamento de ações, com a 
restituição de valor aos acionistas, na proporção de sua participação no capital 
social. IV - Consignar que, na data de consumação da redução, o artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia para contemplar o novo valor do capital 
social passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social 
é de R$ 4.496,99 (quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa 
e nove centavos), representado por 7.695.810 (sete milhões, seiscentas e 
noventa e cinco, oitocentos e dez) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal.” V - Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para 
que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à 
efetivação da deliberação acima, bem como a ratificação dos atos já praticados 
pela administração com essa finalidade. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, a Sra. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém solicitou, encerrou os trabalhos e suspendeu a 
assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a 
sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 12 
de julho de 2022. Mesa Diretora: Patricia Conde Caldas Kohn - Presidente. 
Flavia Coutinho Martins - Secretária. Acionistas Presentes: Monteiro Aranha 
Participações Imobiliárias S.A. - Flavia Coutinho Martins; Tania Maria Camilo. 
PRS Incorporadora Ltda. - José Conde Caldas. RCC Empreendimentos e 
Participações Ltda. - Viviane Zukerman Conde Caldas.

Três perguntas: fundos quantitativos – 
características e estratégias

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos 
a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. A Diretoria.

Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
fundos quantita-
tivos com Renato 

Naigeborin, sócio da gesto-
ra EnterCapital.

Por que a EnterCapital 
optou por fundos quanti-
tativos?

Tanto eu quanto o Jayme 
Fernandez temos uma lon-
ga experiência de mercado. 
Nós passamos por mesas 
de grandes bancos inter-
nacionais que trabalhavam 
com muitas estratégias dis-
tintas e com derivativos, 
sempre com foco em ren-
da variável. Ao longo dessa 
experiência, nós percebe-
mos que as técnicas que 
tinham mais consistência 
e melhor retorno ajustado 
ao risco eram as estratégias 
sistemáticas e quantitativas.

No Brasil, menos de 1% 
dos ativos são geridos de 
forma sistemática e quan-
titativa, enquanto no mer-
cado americano essa par-
ticipação é de 30%. Como 
constatamos que esta classe 
estava sub-representada, 
nós vimos que havia um 
grande espaço para que o 
público em geral pudesse 
adotar esse tipo de estraté-
gia como ocorre nos merca-
dos mais desenvolvidos.

Quais são as princi-
pais diferenças de gestão 
entre um fundo quanti-
tativo e um fundo discri-
cionário?

Uma diferença básica é 
que num fundo quantitativo 
você coloca estratégias que 
são previamente modela-
das, estudadas, validadas e 
que passam por um back-
test. O que significa isso? 
Quando nós desenvolve-
mos um algoritmo a partir 
de uma ideia, nós o aplica-
mos em séries históricas de 
mercado para vermos se 
essa ideia realmente fun-
cionou e se ela funcionou 
em diferentes períodos de 
mercado. Essa necessidade 
de se fazer um backtest é 
uma das coisas que diferen-
cia a gestão quantitativa da 
gestão discricionária.

Outra diferença é que na 
gestão quantitativa não ex-
iste a possibilidade de haver 
uma improvisação. Como 
as coisas são previamente 
calibradas, elas são imple-
mentadas sem que a gestão 
tenha a discricionariedade 
de ficar interferindo na ex-
ecução das ordens de com-

pra e venda que são geradas 
pelos algoritmos.

Os fundos quantitativos 
também são caracterizados 
pelo uso de robôs. As pes-
soas fazem uma imagem 
muito futurista dos robôs, 
mas eles nada mais são do 
que programas que foram 
desenvolvidos para mon-
itorar ao mesmo tempo 
mercados, preços e outras 
informações que vêm nu-
ma velocidade e quantidade 
cada vez maiores. A partir 
desse monitoramento, eles 
detectam determinados 
sinais que indicam opor-
tunidades de investimento.

Outra característica desse 
tipo de gestão é que, no cal-
or do mercado, você acaba 
não caindo em erros que 
são tipicamente humanos. 
Eu me refiro aos vieses 
comportamentais e cogni-
tivos, que atrapalham muito 
na tomada de decisão.

Muitas vezes, o investidor 
olha para os movimentos do 
mercado e se influencia, até 
mesmo emocionalmente, 
com o que está acontecen-
do. Resultados que foram 
obtidos no passado recente 
acabam influenciando na 
propensão a tomar risco ou 
na sua aversão. Quando se 
tem os modelos prontos, 
você acaba não incorrendo 
nesses vieses comporta-
mentais.

Por exemplo, existe 
um investidor americano 
chamado Joel Greenblatt 
que tinha uma consultoria 
que desenvolveu, entre os 
anos 1990 e 2000, um al-
goritmo que identificava, 
sistematicamente, ações que 
estavam descontadas por 
diferentes critérios. Assim, 
seus clientes recebiam suas 
recomendações e tinham a 
opção de deixar a execução 
das ordens com a consul-
toria. Greenblatt percebeu 
que os investidores que 
optavam por uma execução 
completamente sistemática, 
sem emoção e sem discri-
cionariedade, tinham um 
desempenho 25% superior 
aos investidores que exe-
cutavam suas próprias or-
dens.

Por fim, numa gesto-
ra discricionária, parte da 
equipe é constituída por 
analistas. Numa gestora 
quantitativa, nós temos os 
analistas de software e de 
ciência de dados. As ideias 
saem da equipe de gestão 
e passam pelas equipes de 
desenvolvimento de algo-
ritmos.

Um ponto importante 
é que não existe melhor 
ou pior. Os fundos quan-
titativos e discricionários 
têm maneiras diferentes de 
fazerem as coisas. Fundos 
quantitativos bem geridos 
são bem descorrelaciona-
dos dos outros fundos e dos 
mercados em geral. Eles são 
complementares para quem 
tem um portfólio discri-
cionário, o que acaba sendo 
muito interessante para um 
investidor.

Como se monta a es-
tratégia de gestão de um 
fundo quantitativo?

Existem muitas manei-
ras diferentes de se montar. 
Na Enter Capital, a primei-
ra coisa que fazemos é nos 
basearmos numa ideia na 
qual acreditamos e que faça 
sentido por uma questão 
macroeconômica ou micro-
econômica. Uma vez que 
essa ideia faça sentido, nós 
vamos tentar traduzi-la pa-
ra um modelo matemático, 
estruturando um banco de 
dados para testá-la. A es-
truturação desse banco é 
uma parte muito trabalhosa 
e que requer uma grande 
experiência para fazer a sua 
limpeza.

Uma vez que se tenha o 
modelo e a base de dados 
limpa, nós pegamos uma 
janela de tempo e busca-
mos os parâmetros que 
fazem com que esse mod-
elo pareça funcionar. Tendo 
os parâmetros, nós os testa-
mos em outras janelas pas-
sadas de tempo para ver-
mos se essa ideia pára em 
pé em diferentes ciclos de 
mercado, e não somente em 
um. Se esse modelo tiver 
um bom retorno no decor-
rer de um longo período, 

nós começamos a acreditar 
na validação dessa ideia. Se 
ela der um retorno positivo 
com consistência e não der 
grandes sustos em momen-
tos de crise de mercado, nós 
a validamos.

Para que se tenha uma 
ideia, quando nós abrimos o 
primeiro fundo, a cada cin-
co ideias, uma era validada. 
Hoje, a cada 15 ideias, uma 
é validada. Quando nós 
começamos, nós tínhamos 
12 estratégias. Hoje, nós te-
mos 30. Como as ideias ini-
ciais já estão implementadas 
nos fundos, nós temos mais 
trabalho para descobrirmos 
novas ideias.

Por outro lado, quando 
se vai desenvolvendo essas 
estratégias, se ganha escala, 
pois elas são testadas com 
os algoritmos e os ban-
cos de dados que já estão 
na nossa biblioteca. Com 
o tempo, nós demoramos 
cada vez menos para fazer-
mos a validação ou o des-
carte de uma ideia.

Para montarmos uma 
estratégia, nós demoramos 
por volta de dois meses, 
algumas vezes um pouco 
mais rápido, outras um pou-
co mais devagar, dependen-
do da sua complexidade.

Nós temos dois fundos. 
O Turing, que é um fun-
do de retorno absoluto, e 
o Pascal, que é um fundo 
Long Bias. O Turing tem es-
tratégias em renda variável, 
renda fixa e câmbio. As es-
tratégias de renda variável 
ficam neutras em termos de 
exposição ao mercado. Elas 
fazem o que é conhecido 
como long shot. Já no Pas-
cal, nós aproveitamos os al-
goritmos de renda variável 
do Turing, mas somente 
com a ponta comprada.

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58

NIRE 3330005494-4
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 25 de abril de 2022, às 14:30 horas, na sede 
social da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), na Avenida Oscar 
Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. 2. Edital de Convocação: Edital de 
Convocação regularmente publicado no Jornal O Monitor Mercantil nas 
edições de 2, 3 e 4, 5 e 6 de abril de 2022, às folhas 8, 10 e 6 respectivamente, 
ficando a Companhia dispensada de publicá-lo no Diário Oficial do Estado 
por enquadrar-se nos termos do Art. 289, inc. I, da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada. 3. Presenças: Acionista representando mais de 2/3 do capital social 
com direito a voto, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. 
Presentes também o Sr. Guilherme Gomes Lencastre, Presidente do Conselho 
de Administração; e a Diretora-Presidente da Companhia, a Sra. Anna 
Paula Hiotte Pacheco. 4. Mesa: Presidente – Guilherme Gomes Lencastre; 
Secretária – Maria Eduarda Fischer Alcure. 5. Ordem do Dia: (i) Adesão, pela 
Companhia, a operações de apoio financeiro ao setor elétrico sob as condições 
regulamentadas pelo Decreto nº 10.939, de 13/01/2022, e pela Resolução 
Normativa nº 1.008, de 15/03/2022. 6. Deliberações tomadas pela acionista 
presente: Após análise e discussão do único tema constante da Ordem do 
Dia e respectivos documentos colocados à disposição dos acionistas, foi 
deliberado, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 6.1. Autorizar o Diretor 
Presidente, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Diretor de 
Operações de Infraestrutura e Redes e a Diretora de Regulação, em conjunto 
ou isoladamente, a decidir sobre a adesão da Companhia às operações de 
apoio financeiro de que trata a Medida Provisória n° 1.078, de 13/12/2021, 
a qual foi regulamentada pelo Decreto n° 10.939, de 13/01/2022 e pela 
Resolução Normativa ANEEL nº 1.008, de 15/03/2022, podendo, inclusive, 
aceitar as condições previstas no Art. 2º do Decreto antes mencionado e 
quaisquer outras que venham a ser estabelecidas, especialmente, mas 
não restrito, àquela referente à limitação, em caso de inadimplementos de 
obrigações setoriais da Companhia, da distribuição de dividendos e dos 
pagamentos de juros sobre capital próprio ao percentual mínimo legal de vinte 
e cinco por cento do lucro líquido, bem como pactuar ou aceitar quaisquer 
outros termos e condições que estimarem convenientes ou forem necessários 
para a conclusão das operações, e assinar os documentos e contratos que 
se façam necessários, ficando ratificados todos os atos já praticados até a 
presente data. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a 
ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pela acionista 
presente Enel Brasil S.A., pelo Presidente da Assembleia e pela Secretária.  
Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 25 de abril de 
2022. Mesa: Guilherme Gomes Lencastre - Presidente, Maria Eduarda Fischer 
Alcure - Secretária. Acionista Presente: Enel Brasil S.A.. Antonio Basilio Pires 
de Carvalho e Albuquerque - Diretor Jurídico. Jucerja em 30/05/2022 sob o nº 
4922272. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral. 
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