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Presidente da Alerj considera
vocação natural do estado. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Pesquisa mostra cenário positivo para
petista e incômodo para o presidente.
Por Paulo Alonso, página 2

7 em 10 não conseguem reajustar
preços para acompanhar inflação.
Por Bayard Boiteux, página 3

Preços do gás
ao consumidor
alemão vão
triplicar
O preço do gás natural para os
consumidores ao menos triplicaria em 2023 na Alemanha, disse Klaus Mueller, presidente da
Agência Federal de Redes (BNetzA), na quinta-feira. “Aqueles que
agora estão recebendo suas contas de aquecimento já estão vendo
suas taxas dobrarem”, enquanto
o impacto do conflito Rússia-Ucrânia ainda não foi levado em
consideração, disse Mueller à Redaktionsnetzwerk Deutschland
(RND).
É “absolutamente realista” que
os consumidores com uma conta anual de gás de € 1.500 (pouco
mais de R$ 8 mil) vejam esse número subir para € 4.500 (R$ 24 mil)
ou mais no futuro, disse Mueller.
“Nas bolsas, os preços aumentaram sete vezes em alguns casos.
Nem tudo isso chegará ao consumidor de imediato ou na íntegra,
mas em algum momento terá que
ser pago”, ressaltou.
A Alemanha está lutando com
a diminuição do fornecimento de
gás. Para evitar a escassez, o governo está incentivando os cidadãos a reduzir o consumo de gás e
pretende encher as instalações de
armazenamento do nível atual de
cerca de 65% para 90% antes do
inverno.
O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu à população
para controlar o consumo de
energia e se preparar para uma
provável escassez. Macron falou
em entrevista no Dia Nacional da
França, que comemora a tomada
da Bastilha.
“Precisamos nos preparar para
um cenário em que teremos que
administrar completamente sem
o gás russo”, disse o presidente
francês. Enquanto isso, ele disse
que a França está buscando aumentar o fornecimento de energia
procurando gás “em outros lugares”, incluindo Argélia, Estados
Unidos, Catar e Noruega.
Macron também confirmou
que seu país continuará investindo
em energia nuclear, “uma solução
sustentável tanto para a França
quanto para outros países”.
Na quarta-feira, a diretora-geral
do Fundo Monetário Internacional
(FMI), Kristalina Georgieva, alertou que o uma nova interrupção
no fornecimento de gás natural
para a Europa poderia mergulhar
muitas economias em recessão.
Ela antecipou que a atualização do
World Economic Outlook no fim
deste mês trará um prognóstico
de um novo recuo do crescimento
mundial em 2022 e 2023.

Congresso adia derrubada de veto
que tira recursos da Educação
Emenda vetada por Bolsonaro compensa perdas com ICMS

A

pós acordo de líderes
com o governo, o Congresso Nacional rejeitou,
nesta quinta-feira, seis dos 15 dispositivos vetados pelo presidente
da República relativos ao Projeto
de Lei Complementar 18/2022,
que trata da compensação pela
União aos estados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), que teve alíquota reduzida para patamares mínimos (17% ou 18%). O projeto foi
sancionado em junho como Lei
Complementar 194, de 2022.
Outros três itens do veto (6, 14
e 15) foram destacados e terão a
votação adiada. Eles determinam
o uso do repasse para manter as
aplicações mínimas em saúde
e educação, conforme prevê a

Constituição. Permanecem vetados os itens 8 a 13.
Os três vetos cuja votação foi
adiada só devem ser analisados
após o recesso parlamentar. Entre
eles o item 6, incluído por senadores e deputados. A norma pretende proteger recursos do Fundeb. De acordo com a emenda,
a União deve transferir dinheiro
suficiente para que os estados
atinjam os percentuais mínimos
exigidos para as áreas de educação
e saúde (itens 14 e 15). O ICMS é
a principal fonte de financiamento
para essas despesas.
O dispositivo vetado previa
uma compensação para perdas
ocorridas em 2022. O repasse
seria interrompido quando as alíquotas do tributo retornassem aos

patamares vigentes antes da publicação da lei complementar.
Entre os itens do veto presidencial derrubados por senadores
e deputados, está o que previa a
compensação financeira por meio
do desconto de parcelas de dívidas
refinanciadas pela à União, e o que
previa a compensação aos estados
por meio da apropriação da parcela da União relativa à Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM). Essa
regra vale apenas para a unidade
da federação que não tenha dívida
administrada com a Secretaria do
Tesouro Nacional ou com garantia da União ou ainda se o saldo
dessas dívidas não for suficiente
para compensar integralmente a
perda de arrecadação.

Fernando Frazão/ABr

China cria quase
60% da meta de
empregos do ano
A China criou 6,54 milhões de
empregos em suas áreas urbanas
no primeiro semestre deste ano,
segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. O número representou 59% da meta
anual do país. A situação geral
do emprego permanece estável,
de acordo com o Ministério dos
Recursos Humanos e Segurança
Social.
De janeiro a junho, 850 mil
pessoas com dificuldade em encontrar emprego encontraram
trabalho, enquanto 2,5 milhões
de desempregados encontraram
novos postos.
O ministério disse que, apesar dos atuais desafios, as vagas
sempre superaram a demanda
por candidatos a emprego no
mercado de trabalho chinês.

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
COMEÇA NA
INFÂNCIA
O mais importante
criar nas crianças
hábito de poupar
aos poucos.
Por Helen Vogt,
página 2

Desempenho do setor de serviços impede queda maior

Atividade econômica cai, mas governo
revê estimativa do PIB para alta de 2%

O

Governo Federal aumentou a previsão de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano.
A estimativa passou de 1,5% para
2%. Para o próximo ano, foi mantida a projeção de crescimento de
2,5%. As informações constam
do Boletim Macrofiscal, do Ministério da Economia.
A revisão foi divulgada no mesmo dia que o Banco Central anunciou que a atividade econômica
apresentou queda de 0,11% em
maio, na comparação com abril. É
o segundo mês seguido de queda
no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br),
indicador considerado como uma
prévia do PIB.

Em abril, o indicador já havia
apresentado recuo de 0,44% na
comparação com março, quando
houve alta de 1,09%. No acumulado do ano, o IBC-Br ficou em
2,08%. Em 12 meses, ele acumula
alta de 2,66%.
De acordo com analistas da
Terra Investimentos, “o que observamos em maio é que o desempenho do setor de serviços, uma
vez mais, foi o que impediu uma
queda ainda mais aguda do IBC-Br. Nossa projeção para o IBC-Br de junho é de queda de 4,2%
m/m [em relação a maio] e retração de 1,8%” em relação a 2021.
O Boletim Macrofiscal traz
também a previsão da inflação
para este ano medida pelo IPCA,

que caiu de 7,9% para 7,2%. Essa
projeção já incorpora o impacto
de medidas legislativas aprovadas
para reduzir os preços de combustíveis, energia elétrica e comunicação.
Apesar da redução, a inflação
ainda está acima da meta definida
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) de 3,5%, com intervalo de variação de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo.
No ano, o IPCA acumula alta
de 5,49% e, em 12 meses, o índice
registra alta de 11,89%. Já para o
próximo ano, o resultado da inflação foi reavaliado de 3,6% para
4,5%. A meta estabelecida pelo
CMN é de 3,25%, com o mesmo
intervalo de tolerância.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4568
R$ 5,6500
R$ 5,4477
R$ 0,8028
R$ 298,09

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

0,59% (junho)
0,52% (maio)
1,11%
0,71%
13,25%
0,63% a.m.
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Lula e Bolsonaro, sentimentos e atributos
Por Paulo Alonso

A

campanha política
oficialmente ainda nem começou,
mas o clima de ódio e de
ações extremas já se instalaram nas mentes e nos
corações de vários brasileiros, causando distúrbios na
ordem pública e até mesmo
morte, como a ocorrida lamentavelmente, no Paraná,
com a morte do tesoureiro
local do PT, Marcelo Arruda, assassinado pelo apoiador bolsonarista Jorge Guaranho. Uma tragédia que
jamais deveria ter acontecido, não fossem os ânimos
acirrados e a ousadia e o
atrevimento de vários que
não respeitam o pensamento contrário.
O dia 7 de setembro está chegando, data em que o
Brasil comemorará os 200
anos da sua Independência.
Momento em que todos deveriam festejar com civismo
e civilidade. Todavia, são
esperadas ações que certamente aviltarão o Estado
Democrático de Direito e
protestos equivocados face
a órgãos e tribunais superiores, numa demonstração
inequívoca desse período

de selvageria, truculência,
turbulência, trevas e descontrole pelos quais passa
o país.
Os presidentes do Supremo Tribunal Federal e
do Tribunal Superior Eleitoral, por precaução, informaram que os tribunais
terão segurança reforçada
em seus entornos, para
evitar o que aconteceu no
ano passado, nessa mesma
data, quando atearam fogo na Praça dos Tribunais,
em Brasília.
Pesquisa divulgada esta
semana, produzida pela
“A cara da democracia”,
com 2.598 entrevistados
presenciais em 201 cidades, em todas as regiões
brasileiras, é um termômetro sobre o que pensam os
brasileiros sobre os dois
principais pré-candidatos
à Presidência da República. A margem de erro total
é de 1,9 ponto percentual
para mais ou menos e o
índice de confiança é de
95%. A pesquisa reúne a
UFMG, Unicamp, UnB e
Uerj, com financiamento
do CNPq e Fapemig, e está registrada no TSE (BR08051/2022).
Neste ano de 2022, a
pesquisa iniciou uma bate-

ria de perguntas ao eleitor
sobre os sentimentos que
são guardados em relação
aos pré-candidatos Luiz
Inácio Lula da Silva, do
PT, e Jair Bolsonaro, do
PL. A tabulação do questionário evidenciou que o
petista reúne uma maior
quantidade de emoções
positivas e com um razoável equilíbrio relativo às
emoções negativas.

Pesquisa mostra
cenário
positivo para
petista e incômodo
para o
presidente
No item frustração em
relação aos dois candidatos, 34% se sentem frustrados com Lula, e 43%, com
Bolsonaro; quando o sentimento é angústia, 17% responderam estar angustiados
com Lula, e 32%, com Bolsonaro. Vinte e nove por
cento se sentem amargurados com Bolsonaro, contra
15% em relação a Lula. O
desprezo dos eleitores com
Lula atinge o percentual de
18%, enquanto com Bolsonaro atinge 34%. Trinta por
cento dos brasileiros en-

trevistados informam que
abrigam sentimento de ressentimento relativo a Bolsonaro, e 23%, a Lula.
O eleitor, com 94%, se
disse decepcionado com
ambos os candidatos, sendo
que 52% com Bolsonaro e
42% com Lula. O percentual de ódio dirigido a Bolsonaro atinge 21% dos entrevistados, e 7% a Lula. O
medo de que Bolsonaro seja
reeleito preocupa 37% dos
que foram entrevistados, e
21% demonstram o mesmo sentimento em relação
a Lula. Três quesitos chamam a atenção: no item felicidade, por exemplo, 42%
estão felizes com a candidatura do ex-presidente Lula,
e 26%, com a tentativa de
Bolsonaro ser reeleito.
Os brasileiros manifestam sua esperança em
um novo governo do PT,
54%, e 36% demonstram
esse mesmo sentimento
relativo ao atual presidente
da República. O orgulho
atinge 33% dos entrevistados quando o nome de
Lula é apresentado, enquanto 24% manifestam
esse mesmo sentimento
relativo a Bolsonaro. Após
três governos e meio do
PT, com escândalos de

corrupção, e três anos e
meio de Bolsonaro, com
um governo marcado por
ódios, rancores, perseguições e de extremos, os
brasileiros ouvidos não
manifestam ter orgulho de
ambos os candidatos: 65%
dizem não ter orgulho de
Lula, ante 74% que falam
o mesmo de Bolsonaro.
Já em relação aos atributos pessoais dos dois principais pré-candidatos, os
entrevistados quase empataram no item honestidade:
Lula, 34%, ante 35%, de
Bolsonaro. Certamente, os
escândalos de corrupção
que envolvem ambos os
políticos fazem com que o
povo esteja ressabiado.
Quando o assunto é trabalho, 70% veem Lula como trabalhador, contra 49%
de Bolsonaro. Lula também
desponta – e de forma bastante considerável – no
quesito inteligência, com
70%, face a Bolsonaro, com
53%. A confiabilidade entre
ambos aparece com 41%
dando crédito a Lula, e 31%
a Bolsonaro. Mais da metade dos entrevistados, 57%,
disseram que Lula é competente, enquanto 39% creem
que Bolsonaro tenha esse
mesmo atributo. O item

solidário chama a atenção:
65% acreditam que Lula é
um político solidário, ante a
34% de Bolsonaro.
O resultado dessa pesquisa mostra um cenário
mais positivo para Lula e
incômodo para Bolsonaro.
Enquanto isso, a terceira via
não decola...
Faltam menos de três meses para as eleições gerais, e
o clima é tenso no país, uma
vez que as manifestações
que acontecem diariamente
mostram e evidenciam uma
polarização entre os candidatos, que se digladiam com
discursos de ódio, cada vez
mais acirrados, e que tanto
desgaste causam à democracia.
As ameaças claras do Governo Bolsonaro à Constituição, à democracia e as
falas dos seus interlocutores sobre urnas eletrônicas
e procedimentos são uma
afronta ao Brasil e ao povo
que só quer viver com dignidade, com uma educação
de qualidade, com comida
à mesa, com bons hospitais
e médicos, com emprego e
em segurança. Tudo o que,
neste momento, está faltando ao brasileiro.

ou “acho que isso está barato, né?”. Foi aí que eu e
meu esposo resolvemos lhe
dar uma mesada para que
ele aprendesse na prática a
administrar o seu próprio
dinheiro. Com isso, ele começaria a reforçar a importância de economizar para comprar o que ele mais
queria naquele momento.
Hoje ele está com 8 anos
de idade. Sempre que posso, eu lhe mostro a planilha
de orçamento da nossa casa
para que ele tenha uma ideia
da forma como gastamos o
nosso dinheiro. Assim, ele
vai sendo inserido na economia doméstica e aprendendo cada vez mais.
Outro aspecto importante é a composição de uma
reserva inicial para uma
criança. Existem diversas
opções de investimentos
que podem ser feitas quando uma criança nasce, seja
para uma faculdade, a com-

pra de uma casa ou de um
carro, uma viagem ou outras situações específicas
de cada um. Por exemplo,
assim que meu filho nasceu,
eu fiz um plano de previdência privada para ele, o
que, particularmente, considero uma ótima alternativa
de longo prazo. Essa economia vai ajudar a custear
gastos futuros.
Independente disso, o
mais importante é criar nas
crianças o hábito de poupar
aos poucos, para que elas
entendam a importância e
o valor do dinheiro, assim
como riscos e rendimentos
variados. É fundamental
ensinar-lhes os caminhos
para que se interessem pelo tema, busquem sempre
a melhor saída e tenham
autonomia para que façam
boas escolhas no futuro.

Paulo Alonso é jornalista.

Educação financeira começa na infância
Por Helen Vogt

A

o mesmo tempo
em que compreendemos a importância da educação financeira,
nos damos conta que ainda
há muito o que explorar
nessa área.
É possível que as gerações anteriores tenham
pecado ainda mais do que
nós nesse assunto. Se verificarmos a realidade dos
brasileiros na década de 80,
quando convivia-se com a
hiperinflação, vemos que
não havia a cultura de se
fazer poupança. A preocupação era gastar rápido e
adquirir patrimônio. Talvez
isso esteja na raiz da nossa dificuldade em lidarmos
com essas questões.
Quando conversamos e
pesquisamos sobre o tema,
vemos que as percepções
são muito parecidas: a experiência financeira é apren-

dida, na maioria das vezes,
nas situações do dia a dia,
sem muito planejamento e
objetivos definidos.
As famílias não conversam sobre a definição das
suas prioridades de gasto.
Por este motivo, “sobrar
mês e faltar salário” é o que
acontece em muitos lares.
Para mudar esta situação,
é necessário ter muita organização financeira. Isso pode começar quando se deixa
claro a todos os integrantes
de uma família quais são os
objetivos e as prioridades
financeiras, de forma a que
todos possam se unir para
alcançá-los juntos.
Quando uma pessoa tem
filhos, fica ainda mais clara
a necessidade de se abordar
temas de educação financeira com eles. O problema é
que muitas vezes não se sabe ao certo como falar sobre isso. A conversa acaba
sendo dificultada pela inse-
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gurança e pelo tabu de se
falar em dinheiro.
Existem muitos comentários na linha de que “as
crianças não precisam se
preocupar com isso agora”
ou que “este tema é muito
complicado para falar com
os pequenos”. No entanto,
as crianças aprendem rápido, com mais facilidade que
os adultos e costumam levar estes ensinamentos para
o resto de suas vidas. Por
isso é essencial ter esse diálogo desde cedo.
Passei por uma situação
como essa com o meu filho quando ele tinha 4 anos
de idade. Estávamos num
supermercado quando ele
me pediu um chocolate.
Respondi que estava com
o dinheiro contado e que,
infelizmente, não seria possível comprar o que ele me
pedia naquele momento.
Para a minha surpresa, ele
me respondeu que era só

passar o cartão. Como profissional da área financeira,
eu me assustei, pois julgava
que era cedo para falar sobre dinheiro com ele, mas,
naquele momento, vi que
precisava fazer isso com urgência.

Qual a amplitude
desse impacto?
Na realidade,
ainda não
sabemos
Comecei a lhe mostrar os
valores dos alimentos quando íamos ao supermercado
e quanto poderíamos gastar
num mês. Dessa forma, ele
compreendeu que era necessário elencar prioridades,
fosse escolhendo um chocolate ou um salgadinho.
Ele mostrou interesse
pelo tema e passou a fazer
mais perguntas: “Mãe, você acha que isso é caro?”
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Na volta às atividades presenciais
empresas aderem ao modelo híbrido
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Crise nos restaurantes
e bares no RJ

D

e acordo com pesquisa realizada pela Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do RJ, em
junho, 77% das empresas fluminenses do setor contraíram
empréstimos, 35% estão com parcelas em atraso, e embora 30% tenham registrado lucro, 71% não conseguiram
reajustar seus preços de acordo com a inflação.

Azulejos especiais
O artista plástico Donantonio de la Mano tem inovado com seus famosos azulejos repletos de criatividade e beleza única. Portador de necessidades especiais,
organizou um bonito atelier que serve de showroom
em sua residência. Maiores informações através do link
wa.me/c/5521990338832

Novos livros infantis
Manoela Ferrari lança dia 26, na Livraria Argumento,
no Leblon, Um pingo fora do lugar e A dinastia das abelindas.
Ambos livros ilustrados por Gabriel Medeiros.

Brasileiros em situação
difícil em Portugal
Com inflação galopante, um dos menores salários mínimos da Europa, serviços de saúde em colapso por falta de
médicos e enfermeiros, Portugal passa por um dos períodos mais difíceis. Brasileiros residentes alertam também
para xenofobia. Muitos já querem retornar para o Brasil
ou migrar para outros países. Só não voltam pela segurança pública no País.

Violência desmedida
Um médico estupra pacientes durante partos, um policial invade festa no Paraná e mata o aniversariante por
motivos políticos, e as autoridades constituídas se calam.
Vivemos um período difícil. Até ministro da Defesa compartilha via WhatsApp artigo que afirma que eleição de
Lula será ruína moral da nação. Aonde querem chegar?

Dica de filme
O filme Wozo, do diretor belga Thibaut Monnier, uma
produção da Costa do Marfim, Haiti e Bélgica, mostra
os bastidores da pseudoajuda internacional ao Haiti. Um
exemplo de cinema que traz denuncia e reflexão.

Dica de restaurante
O Gurumê, do Rio Design Barra, apresenta um menu
degustação que nos encanta. Serviço nota dez, todos os
colaboradores com máscara como demanda o momento
da pandemia e preço competitivo. Aliás, o delivery é outra
marca, desde a embalagem, rapidez e os deliciosos sandos.

Pensamento da semana
“O significado do silêncio é bem maior do que qualquer palavra. Tem muitas interpretações, e cada um de nós
deve aprender a interpretá-lo e senti-lo. É um misto de
falta de consideração, mas com uma mensagem explícita
de empoderamento de uma pseudodesculpa sabe lá de
que. Ele é fonte de reflexão e aprendizagem. Que um dia
os poemas e músicas proliferaram em nossas conversas,
mas que hoje se calaram para abrir as portas para um novo momento de interação: a flor do pacato rio que corre e
que com seu som ambíguo traz a esperança e o caminho
das palavras pedidas. Ele dorme e quando desperta traz
um novo significado de que diálogo é profusão de sentimentos e não de palavras ou barulho.”

C

om a queda de casos de Covid no
país e a flexibilização das medidas sanitárias
de proteção, as empresas
passaram a se sentir mais
seguras para restabelecer o
trabalho presencial. No entanto, essa volta não se dará
no modelo antigo, mas sim
com o novo modelo híbrido
de trabalho, em voga desde
o início da pandemia. Uma
das principais mudanças
envolve a possibilidade das
empresas permitirem que
seus colaboradores possam
exercer suas atividades por
alguns dias em casa e, em
outros, na empresa.
Ainda não há uma regra
clara para o número de dias
na empresa ou no home
office, com cada empresa
testando um modelo diferente. Porém, com a publicação da Medida Provisória
nº 1108, no dia 28 de março
de 2022, que trouxe várias
inovações em relação ao
teletrabalho regulamentado
pela CLT, o modelo ganhou
novos contornos. A advogada Letícia Ribeiro, sócia
do Trench Rossi Watanabe
e especialista em legislação
trabalhista, diz que “um dos
temas mais falados é o direito à desconexão: a obrigatoriedade da concessão
de descanso sempre esteve presente na legislação
trabalhista brasileira e seu
controle era mais fácil em
tempos de trabalho exclusivamente presencial”.
“Como o ambiente de
trabalho moderno foi drasticamente alterado pelas
novas tecnologias de comunicação, as fronteiras entre
a vida profissional e a pessoal ficaram mais tênues e
a lei atual ainda não acompanhou essas mudanças,
apesar da regulamentação
do teletrabalho na reforma
trabalhista de 2017”, informa Ribeiro. A MP dita mudanças não apenas sobre o
teletrabalho, mas também
nos benefícios como valealimentação e medidas para
casos de calamidade pública.
MAG Seguros
A MAG Seguros, seguradora de 187 anos especializada em seguros de
vida e previdência, por
exemplo, estabeleceu que
seus funcionários terão
uma rotina de trabalho
presencial de três a seis

dias por mês - que podem
ser, inclusive, consecutivos ou não, de acordo com
a escolha pessoal de cada
profissional. Como o modelo híbrido prevê mais
tempo no home office do
que na sede da empresa, a
MAG manterá a ajuda de
custo mensal como um
complemento às despesas
de energia e internet no
valor de R$ 100,00.
Para esse retorno ao presencial, a seguradora reestruturou toda a sua matriz,
onde posições fixas, salas
de reunião e salas de treinamentos foram substituídas
por espaços de trabalho individual e espaços comuns,
que deverão ser reservados
previamente. Para isso, a
empresa aderiu o aplicativo
Neowrk, uma plataforma
inteligente para gestão, reservas e monitoramento de
estações de trabalho.
“Nossas novas instalações comportarão aproximadamente 350 pessoas no
total. E nós temos mais de
mil funcionários MAG”,
destaca Patricia Campos,
diretora de Gente e Gestão
da seguradora.
As mesas dos novos espaços de trabalho são compactas e comportam apenas
o notebook, mouse e fone
de ouvido, e não mais tela
de desktop, teclado, aparelho de telefone ou pertences
pessoais. Gaveteiros e armários foram substituídos
por day lockers, que serão
utilizados para guardar os
pertences pessoais durante
o horário de trabalho, isto
é, ao final do expediente
os colaboradores precisam
esvaziá-los e inserir a chave
na fechadura.
Printi
Um cenário parecido
também acontece com a
Printi, gráfica online especializada em produtos personalizados e pioneira nos
segmentos de Web2Print e
Web2Pack no Brasil. Com
a flexibilização da pandemia, a Printi está se posicionando como uma das
empresas que não voltarão
totalmente para o presencial. A prioridade é o home office e o modelo híbrido, agora, a semana de
trabalho é dividida em três
dias em home office e dois
dias presenciais na Printi.
Durante a pandemia, a
Printi também implemen-

tou novos benefícios. Além
do aumento do vale refeição para seus colaboradores, a empresa também proporcionou a todos um vale
infraestrutura mensal para
auxiliar com os gastos gerados ao se trabalhar de casa.
“No início da pandemia, a
Printi enviou cadeiras, notebooks e todos os acessórios necessários para que o
colaborador pudesse realizar suas atividades. Mesmo
com a adesão ao modelo
híbrido, os materiais continuarão com os funcionários
para que tenham toda a estrutura necessária durante
os dias de home office” declarou Norma Fortes, Gerente de Gente & Cultura
da empresa.
Movile
A Movile, empresa que
investe e desenvolve negócios de tecnologia na América Latina como iFood,
MovilePay, PlayKids, Afterverse, Sympla e Zoop,
adotou o modelo “PeopleFirst: Remote-First” - trabalho remoto para todos
os funcionários, sem dias
fixos de home office ou
no escritório. O modelo denominado Movile
Way (Work Anywhere You
Want) busca oferecer flexibilidade e autonomia a todos os colaboradores, conforme suas necessidades.
E dentro deste conceito,
existe o modelo “anywhere
office”, ou seja, escritório
em qualquer lugar para todos os funcionários da Movile e futuros contratados.
Para tanto, a investidora oferece a estrutura adequada a
todas as realidades dos colaboradores para que tenham
a opção de trabalhar de onde se sentirem confortáveis.
E para quem desejar, a
empresa vai inaugurar em
breve um novo escritório
na capital paulista, cujo
principal objetivo é ser um
local de encontro, reunião,
união e engajamento. A
Movile também disponibilizará, em parceria com a
BeerOrCoffee, uma rede de
mais de 1.000 espaços de
coworkings espalhados em
mais de 160 cidades brasileiras, para aqueles dias em
que a internet de casa estiver instável ou o colaborador precisar de um lugar reservado para ter mais foco.
Para dar ainda mais flexibilidade ao dia a dia dos cola-

boradores, a Movile passou
a concentrar a maior parte
dos seus benefícios em um
cartão de bandeira Visa oferecido pela Caju Benefícios.
Por meio dele, os profissionais terão acesso a novos
auxílios: Home Office, Saúde e Bem-Estar, e Cultura.
Os benefícios de Educação,
os auxílios PCD e Trans,
para os funcionários que
assim se autodeclararem,
além do auxílio material escolar e premiações também
serão depositados no cartão. O grande diferencial é a
possibilidade de movimentar os valores entre algumas categorias, dando ainda
mais autonomia e flexibilidade aos colaboradores.
Plano de saúde e odontológico, seguro de vida, academia pela Gympass, auxílio creche, vale refeição e
alimentação, e apoio renda
familiar já eram concedidos
pela Movile antes mesmo
da pandemia e vão ser mantidos neste novo formato
de trabalho.
CTG Brasil
A CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia
limpa no País, tem a inovação
como um dos pilares que suportam o seu crescimento e
essa característica é percebida
nos ambientes de trabalho.
Como parte do seu processo de evolução, o escritório
da sede da empresa, em São
Paulo, teve seu layout reformulado após a pandemia,
visando fortalecer a cultura
interna de colaboração e inovação. Foram inseridos ambientes mais colaborativos,
com mesas em espaços de
convivência, além de espaços
ao ar livre, que podem ser utilizados para trabalhar, fazer
reuniões ou para realizar uma
simples pausa durante o dia.
“As pessoas são a energia do nosso negócio, por
isso, acreditamos que trabalhar em espaços colaborativos trazem inúmeros
benefícios às equipes e à
cultura da empresa. Neste
momento, além do retorno ao escritório promover
encontros e reencontros,
já que muitas contratações
foram feitas no período de
isolamento e algumas pessoas só se conheciam virtualmente, ele também reforça as práticas da nossa
cultura”, diz Giovanna Poladian, diretora de Pessoas
e Cultura na CTG Brasil.

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.
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Val Ceasa

André Ceciliano defende
indústria naval

O

presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT),
pré-candidato ao Senado, defende a retomada da
indústria naval no Rio de Janeiro porque, segundo ele, a
economia do mar é uma vocação natural do estado. Ceciliano lembrou que, quando Lula foi eleito, a indústria naval
tinha apenas 3 mil empregos. Uma década depois, chegou
a mais de 80 mil empregos. O parlamentar argumentou que
a retomada do setor requer articulação, estruturação, equacionamento de passivos e vontade política.

Prazo para definir candidaturas
Na próxima quarta-feira (20) tem início o período das
convenções partidárias, quando as legendas oficializam
os nomes que concorrerão em outubro e formalizam as
alianças políticas. O prazo para os partidos escolherem os
candidatos vai até 5 de agosto. E a negociação de apoios e
a costura de alianças nessa reta final devem movimentar a
agenda política nas próximas semanas.

Reforma em conjuntos
habitacionais
O deputado Val Ceasa
(Patriota) tem
acompanhado as obras
de recuperação de vários conjuntos
habitacionais
da região de
Irajá e Vista Alegre, na
Zona Norte do Rio, como o Amarelinho e Cidade Alta.
As obras estão sendo executadas pelo Governo do Estado
a pedido do parlamentar e incluem a recuperação da infraestrutura hidráulica elétrica e pinturas internas e fachadas dos prédios. Três vereadores do Rio e o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) têm acompanhado as visitas.

Rumo ao interior
O governador Cláudio Castro vai priorizar em sua agenda visitas aos municípios cujos prefeitos apoiam sua reeleição. Ele quer apresentar pessoalmente seu cronograma
de obras para cada um deles antes que o período eleitoral
se inicie.

Anistia de juros no Detran
Projeto de lei, do deputado Léo Vieira (PSC), pode anistiar os juros e a multa por atraso de pagamentos provenientes de infrações de trânsito nos últimos cinco anos.
De acordo com o parlamentar, a desoneração não retira o
caráter punitivo, mas estimula o cidadão a quitar seu débito
junto ao Detran-RJ.
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Preços de medicamentos
tiveram alta de 1,32% em junho

O

s preços dos medicamentos vendidos aos hospitais no Brasil registraram
alta de +1,32% em junho
deste ano, de acordo com
o Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais
(IPM-H), indicador desenvolvido pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria
com a healthtech Bionexo.
O resultado foi superado
pela prévia do IPCA/IBGE
(0,67%), bem como a variação mensal dos preços da
economia brasileira, segundo o IGP-M/FGV (0,59%).
Entretanto, o índice calculado exibiu uma variação
inferior ao comportamento
da taxa média de câmbio
nesse período (1,90%).
Em junho, foi apurada
uma elevação dos preços
nos seguintes grupos de medicamentos considerados
na composição da cesta do
índice: sangue e órgãos hematopoiéticos (8,74%); aparelho respiratório (7,26%);
aparelho
geniturinário

(6,87%); aparelho digestivo
e metabolismo (3,05%); sistema nervoso (2,63%); preparados hormonais (1,24%)
e aparelho cardiovascular
(0,07%). Por outro lado, os
seguintes grupos exibiram
queda mensal nos preços:
órgãos sensitivos (-2,09%);
anti-infecciosos gerais para uso sistêmico (-1,67%);
imunoterápicos, vacinas e
antialérgicos (-0,85%); sistema musculoesquelético
(-0,71%) e agentes antineoplásicos (-0,63%).No acumulado em 2022 (janeiro
a maio), o IPM-H registra
uma alta de 4,85% nos preços dos medicamentos, resultado inferior à inflação
ao consumidor acumulada
pelo IPCA/IBGE (4,91%),
considerando os últimos
12 meses encerrados em
junho de 2022, e ao comportamento dos preços da
economia brasileira medido
pelo IGP-M/FGV (7,54%).
No acumulado de 2022,
considerando os resultados
até maio, o IPM-H encerrou o primeiro semestre de

2022 com uma alta acumulada de +6,23%, resultado
superior à inflação ao consumidor acumulada pelo
IPCA/IBGE (5,49%), mas
inferior ao comportamento dos preços medido pelo
IGP-M/FGV (8,16%).
Em perspectiva, as oscilações observadas no índice ao longo dos últimos
meses continuam a destacar um comportamento
compatível com o padrão
histórico (pré-pandemia)
para o primeiro semestre
do ano, contribuindo assim
para reforçar a hipótese de
que o mercado de medicamentos para hospitais, na
média, tem operado dentro
em condições esperadas de
normalidade, mesmo diante
do comportamento ascendente registrado pelas médias móveis de novos casos,
internações e mortes relacionadas à pandemia.
Adotando-se para análise uma janela temporal
de 12 meses, os resultados apurados revelam uma
queda de -1,85% no IPM-

-H, divergindo do comportamento dos demais
índices de preço da economia doméstica nesse período: IPCA/IBGE (11,89%)
e IGP-M/FGV (10,70%).
Nesse recorte ampliado, o
resultado negativo do índice decorre das variações
observadas nos seguintes
grupos terapêuticos: anti-infecciosos gerais para
uso sistêmico (-22,96%);
aparelho
cardiovascular
(-20,69%); sistema musculoesquelético (-19,25%);
aparelho digestivo e metabolismo (-13,55%); e sistema nervoso (-12,07%).
Já os grupos que apresentaram aumento de preço
nos últimos 12 meses incluem: aparelho geniturinário (34,71%); sangue e
órgãos hematopoiéticos
(25,23%); aparelho respiratório (18,04%); imunoterápicos, vacinas e
antialérgicos;
(13,32%);
preparados
hormonais
(2,27%); agentes antineoplásicos (2,24%); e órgãos
sensitivos (0,96%).

Consumo nos lares cresceu
2,02% em maio ante abril

O

consumo nos lares brasileiros registrou queda de
3,47% em maio na comparação com abril. Em relação
ao mesmo período de 2021,
houve alta de 0,39%. No
acumulado do ano tem-se
expansão de 2,02%. Os dados foram divulgados nesta
quinta-feira, em São Paulo,
pela Associação Brasileira
de Supermercados (Abras).
A queda da inflação em
maio refletiu em menor variação nos preços da cesta
de alimentos.
Segundo dados da Abras,
o valor da cesta de 35 produtos de largo consumo
(alimentos, bebidas, carnes,
produtos de limpeza, itens
de higiene e beleza) sofreu
reflexo da queda da inflação de maio. A variação em
maio foi de 0,94%, sendo
a menor alta desde janeiro.
Com isso, o preço médio
da cesta nacional passou de
R$ 758,72 em abril para R$
765,82 em maio. Já no acumulado do ano houve alta
de 9,32% e, em 12 meses, a
variação foi de 17,20%.
As maiores altas de janeiro a maio foram do feijão (28,46%), leite longa
vida (28,04%), óleo de soja
(22,57%), farinha de trigo
(21%), café torrado e moído (14,63%), massa sêmola de espaguete (12,12%),
margarina (8,94%), arroz
(2,59%) e açúcar (0,61%).
No sentido contrário,
aparecem os cortes da

carne bovina que apresentaram queda em maio
devido à baixa demanda:
traseiro (-0,84%) e dianteiro (-0,07%). No entanto, no
acumulado do ano os dois
itens tiveram alta de 4,84%
e 4,87%.
No grupo de higiene e beleza, os produtos com maior
variação positiva nos preços
foram o sabonete (12,64%),
xampu (6,31%), creme dental (6,24%) e papel higiênico
(5,26%). Na categoria limpeza, as maiores variações
foram puxadas por sabão
em pó (10,62%), detergente
líquido para louças (6,24%),
desinfetante (4,78%) e água
sanitária (4,66%).
A Região Sul apresentou
a maior variação no preço
médio da cesta, com alta
de 2,10%, passando de R$
842,49 em abril para R$
860,15 em maio. Em 12 meses, a variação é 21,22%, a
maior dentre as cinco regiões do país.
Já a Região Sudeste teve
recuo de 0,10%. O preço
médio da cesta caiu de R$
748,05 em abril para R$
747,31 em maio. Nos últimos 12 meses, a variação é
de 19%.
Nas outras regiões, as variações no acumulado dos
12 meses foram: Nordeste (18,17%), Centro-Oeste
(15,35%) e Norte (12,03%).
Já o relatório Consumer
Insights 2022, da Kantar
mostra que no primeiro trimestre, o consumo dentro

do lar chegou ao seu menor
patamar desde o começo da
pandemia. A principal razão
é a alta dos preços. Com um
aumento médio de 13% no
valor de bens de consumo
massivo – alimentos, bebidas, limpeza doméstica e
higiene e beleza -, o volume
comprado para levar para
casa retraiu 5% no primeiro
trimestre ante mesmo período de 2021.
Para driblar a alta dos
preços, embalagens menores vêm ganhando espaço
no carrinho de compras,
permitindo que o consumidor continue com hábitos
adquiridos na pandemia,
como manter a família reunida (com itens para café da
manhã) e optar pela praticidade (com lanches). Um
exemplo desse movimento
é o aumento do consumo
de refrigerantes em lata de
até 355 ml (23% unidades)
e queda em embalagens de
mais de 1L (-22%) na comparação do primeiro trimestre deste ano com o mesmo
período do anterior.
No mesmo intervalo, a
categoria de hambúrgueres
apresentou crescimento de
6% em unidades e retração
de 2,6% em volume, enquanto a de margarinas teve
aumento de 3,5% em unidades vendidas e queda de 1%
em volume, indicando que
as embalagens desses itens
encolheram, uma estratégia
da indústria para não sair
do carrinho de compras do

brasileiro. Itens de higiene e
beleza, por sua vez, seguem
tendência de embalagens
maiores, registrando aumento de 4,1% em volume
e 0,3% em unidades compradas, com destaque para
escova de dente, xampu e
maquiagem, reflexo do fim
do isolamento social e da
volta das pessoas às ruas.
Prazer e praticidade vêm
norteando as escolhas do
carrinho, levando o consumo de lanches em casa a
um salto em frequência de
47,1% no primeiro trimestre deste ano em relação ao
mesmo período de 2020,
pré-pandemia. Entre eles,
as categorias que mais cresceram em pontos de penetração foram linguiças (1,7),
empanados (1,4) e leite fermentado (1,0).
O estudo identificou um
grande aumento de ocasiões
ligadas ao prazer no mesmo
período: pacote salgadinho/pipoca (35); iogurtes
(35%); e biscoitos (27%).
No consumo por classe social, viu-se um crescimento
de momentos de consumo
de refrigerante em 17% na
classe C, de iogurte em 18%
na classe DE e de biscoitos
em 9% na classe AB. Outro
destaque positivo dentro do
lar foram as bebidas alcoólicas, que conquistaram consumidores este ano, com
um aumento de frequência
de 21% e de 0,7% de penetração, em comparação ao
primeiro trimestre de 2020.
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CLASH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.797.646/0001-19

Relatório de Administração: Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações
financeiras relativas as atividades da Cia. referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, compreendendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos
Resultados do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, acompanhado das Notas Explicativas. As demonstrações financeiras
individuais e consolidadas apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão.
O entendimento da situação financeira e patrimonial da Cia. demanda a leitura das demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas auditadas,
elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas auditadas,
incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no endereço eletrônico: https://monitormercantil.com.br/impresso/
A Diretoria
Balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31/12/2020 e 2019 Demonstrações do resultado individuais e consolidadas em 31/12/2020 e 2019
(Em Reais)
(Em Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Nota
2020
2019
2020
2019
ReapreReapreReapreReapreAtivo
sentado
sentado Receita operacional
sentado
sentado
Circulante
4.530
4.590 17.618.511 12.001.934 líquida
23
- 49.391.899 62.785.660
Caixa e equivalentes
(-) Custo dos serviços
de caixa
6
1.217
1.277 9.799.108 5.385.505 prestados e de venda
Contas a receber
7
- 5.324.949 4.901.264 de livros
24
- (15.391.958) (19.599.446)
Estoques
8
377.504
620.915 Lucro bruto
- 33.999.941 43.186.214
Tributos a recuperar
9
1.160
1.160 1.813.503
953.020 (+/-) (Despesas)/reCréditos diversos
10
2.153
2.153
303.447
141.230 ceitas operacionais
Não circulante
34.889.442 37.754.543 97.517.759 96.443.839 Gerais e administrativas 24
(3.471) (31.374.627) (39.642.808)
Créditos diversos
10
520.540
520.540 Tributárias
(1.219)
(50.728) (441.593)
Propriedade para
Outras despesas ou
investimentos
11
238.075
238.075 receitas operacionais
32.803
8.000
Investimentos
12 34.889.442 37.754.543
- Resultado de equivaImobilizado
13
- 10.671.995 14.761.096 lência patrimonial
12 (2.865.101) (1.833.811)
Intangível
14
- 86.087.149 80.924.128 Lucro operacional
Total do ativo
34.893.972 37.759.133 115.136.270 108.445.773 antes do resultado
Passivo e patrimônio
financeiro
(2.865.101) (1.838.501) 2.607.389 3.109.813
líquido
Receitas financeiras
25
491.884
575.615
Circulante
8.881 16.696.424 27.540.448 47.294.352 Despesas financeiras 25
(184.082) (689.663) (6.369.291) (6.353.358)
Empréstimos e
Prejuízo do exercício
(3.049.183) (2.528.164) (3.270.018) (2.667.930)
financiamentos
15
- 7.492.218 13.613.028 Atribuíveis a:
Debêntures
16
16.687.543
- 16.687.543 Acionistas controladores
(3.049.183) (2.528.164)
Fornecedores e contas
Acionistas não controladores
(220.835) (139.766)
a pagar
17
8.691
8.691 2.288.557 2.109.407
(3.270.018) (2.667.930)
Obrigações tributárias 18
190
190 5.687.114 1.836.176 Quantidade de ações
Obrigações
no fim do exercício
43.171.665 26.300.100
trabalhistas
19
- 8.502.993 4.735.317 Prejuízo por ação no
Outras contas a pagar 21
- 3.569.566 8.312.881 fim do exercício
(0,07)
(0,10)
Não circulante
- 51.260.966 38.418.112
Demonstrações
do
resultado
abrangente
individuais
e consolidadas
Empréstimos e
em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)
financiamentos
15
- 41.263.510 26.422.066
Controladora
Consolidado
Obrigações tributárias 18
- 1.498.081 2.557.027
2020
2019
2020
2019
Obrigações trabalhistas 19
- 1.948.469 2.888.113
ReapreReapreOutras contas a pagar 21
- 6.550.906 6.550.906
sentado
sentado
Patrimônio líquido
34.885.091 21.062.709 36.334.856 22.733.309
(3.049.183) (2.528.164) (3.270.018) (2.667.930)
Capital social
22.1 43.171.665 26.300.100 43.171.665 26.300.100 Prejuízo do exercício
Reserva de capital
22.2 2.527.669 2.527.669 2.527.669 2.527.669 Total do resultados
(3.049.183) (2.528.164) (3.270.018) (2.667.930)
Prejuízos acumulados
(10.814.243) (7.765.060) (10.814.243) (7.765.060) abrangente do exercício
Total do resultado
Atribuído à participação
dos controladores
34.885.091 21.062.709 34.885.091 21.062.709 abrangente do exercício
atribuível a:
Participação dos não
(3.049.183) (2.528.164)
controladores
- 1.449.765 1.670.600 Acionistas controladores
Acionistas não controladores
(220.835) (139.766)
Total do passivo e
(3.270.018) (2.667.930)
patrimônio líquido
34.893.972 37.759.133 115.136.270 108.445.773
Demonstração das mutações do patrimônio líquido individuais e consolidadas (Em Reais)
Consolidado
Controladora
Capital social Reserva de capital Prejuízos acumulados
Total
Particip. de não controladores
Total
Saldos em 31/12/18
26.300.100
2.527.669
(4.181.722)
24.646.047
756.218 25.402.265
Efeitos da reapresentação
(1.055.174)
(1.055.174)
1.054.148
(1.026)
Em 01/01/19 (reapresentado)
26.300.100
2.527.669
(5.236.896)
23.590.873
1.810.366 25.401.239
Prejuízo do exercício
(2.528.164)
(2.528.164)
(139.766) (2.667.930)
Saldos em 31/12/19
26.300.100
2.527.669
(7.765.060)
21.062.709
1.670.600 22.733.309
Aumento do capital social
16.871.565
16.871.565
16.871.565
Prejuízo do exercício
(3.049.183)
(3.049.183)
(220.835) (3.270.018)
Saldos em 31/12/20
43.171.665
2.527.669
(10.814.243)
34.885.091
1.449.765 36.334.856
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
individuais e consolidadas em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)
1. Contexto operacional. A Clash Participações S.A. (“Cia.” ou “Clash”), constituída em 27/06/12 é uma holding de instituições não financeiras, com Sede na Rua
Alcindo Guanabara, nº 21, sala 1804, Centro, Rio de Janeiro /RJ, CEP 20031-130,
cujo objeto social compreende a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. 1.1. Sociedades controladas. Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A.
(“Cel-Lep”). É uma S.A. com Sede na Av. Doutor Luiz Migliano, nº 1986 - 18°andar
- Morumbi – CEP 05711– 001, São Paulo, SP. Está controlada tem como atividade
principal o ensino de língua estrangeira, além da edição e comercialização de material
didático, em especial, os de interesse dos estabelecimentos integrantes do sistema
de ensino Cel-Lep. O foco da investida é o de atuar com excelência e qualidade no
ensino de idiomas. O Cel-Lep oferece serviços diferenciados de ensino de línguas
sempre focada em inovação, como seus famosos laboratórios de línguas e sua metodologia própria, tendo se tornado referência para estudantes que buscam um método
de qualidade e eficiência. Tijuca Participações S.A. A Cia. também constituiu em
02/08/12, a empresa Tijuca Participações S.A., com sede na Av. Doutor Luiz Migliano,
nº 1986 – 18 andar - sala 1801, CEP 05711-001, Morumbi, São Paulo, SP, cujo objeto
social compreende a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou
quotista. 1.2. Impactos da COVID-19. No dia 02/03/2020, a Organização Mundial
de Saúde (“OMS”), classificou o surto da doença do novo Coronavírus (“COVID-19”)
uma “pandemia”. Tal fato tem afetado o Brasil e diversos países no mundo, trazendo
riscos à saúde pública e impactos na economia mundial. A Cia. e suas controladas
informam que vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em
linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, com o objetivo de minimizar os eventuais impactos à saúde e segurança dos
colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, bem como à continuidade das
operações e dos negócios. Neste cenário, a Administração realizou um conjunto de
análises e medidas para enfrentar e mitigar o impacto da crise gerada pela COVID-19,
que envolveu: i) Criação do Comitê de Crise do Cel-Lep, liderado pelo CEO (Chief
Executive Officer) com a participação de toda a Diretoria, incluindo os responsáveis
jurídico e de recursos humanos; ii) Elaboração do Plano Emergencial, o que foi implementado a partir de 16-mar-20, sob os pilares: SAÚDE - dos colaboradores e dos
alunos, SAÚDE - financeira da empresa e SAÚDE - operacional da escola; iii) Criação
do grupo dedicado para cuidar da retenção dos alunos, tanto na disponibilização de
serviços gratuitos adicionais, quanto para flexibilização de pagamento, renegociação
de contratos (descontos) e inadimplência; iv) Monitoramento diário dos KPIs (Key Performance Indicator). Como resultado dessas ações conseguimos: • Manutenção de
mais de 80% da base de alunos; • Revisar nossas linhas de financiamento visando o
fortalecimento da posição de caixa; • Expansão do atendimento In Company Virtual
para todo o país; • Feedbacks muito positivos de nossos alunos, quanto ao Curso
Virtual; • Colaboração integral e contínua dos colaboradores, parceiros e prestadores
para a Integral Implementação do Plano Emergencial, que previu a redução de gastos e investimentos gerais da Cia. 2. Apresentação das demonstrações contábeis
e principais práticas contábeis. 2.1. Base de apresentação. As demonstrações
contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). A moeda funcional da Empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para
refletir ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
do exercício. As demonstrações contábeis foram elaboradas no curso normal dos
negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Empresa de dar
continuidade às suas atividades durante a elaboração das demonstrações contábeis.
As presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas
pela Administração da Cia. em 16/07/2021. 2.2. Base de consolidação. As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis da Clash Participações S.A. e de suas controladas Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. (“Cel-Lep”) e
Tijuca Participações S.A. (“Tijuca”). O controle sobre essas empresas é obtido quando a Cia. tem o poder de controlar suas políticas financeiras e operacionais e tem a
capacidade para auferir benefícios e estar exposta aos riscos de suas atividades. As
controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta
a data na qual a Cia. obtém controle, e continuam a ser consolidadas até a data em
que o controle deixe de existir. As práticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas as controladas incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas,
consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior, e o exercício social dessas
empresas coincide com o da Empresa. Os saldos de ativos e passivos e as receitas
e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos de transações entre partes
relacionadas, são eliminados por completo, quando aplicável. Uma mudança na participação sobre uma controlada que não resulta em perda de controle é contabilizada
como uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. O resultado do exercício
e cada componente dos outros resultados abrangentes, reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido, são atribuídos aos proprietários da controladora e à participação
dos não controladores. Perdas são atribuídas à participação de não controladores,
mesmo que resultem em um saldo negativo. Em 31/12/2020 e 2019, as participações
nas Controladas se apresentavam da seguinte forma:
Participação (%)
Controladas
2020
2019
Cel-lep Ensino de Idiomas S.A.
92,81
92,81
Tijuca Participações S.A.
99,99
99,99
Nessas demonstrações contábeis, a Clash Participações S.A. é tratada pelo termo
“Clash” ou “Cia.” e o termo “Grupo” é usado para tratar o conjunto formado pela Clash
Participações S.A. e suas controladas Cel-lep Ensino de Idiomas S.A. e Tijuca Participações S.A.. 3. Resumo das principais políticas contábeis. As principais políticas
contábeis aplicadas na preparação e apresentação destas demonstrações contábeis
estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos
os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário: 3.1. Caixa e equivalentes
de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança
de valor. 3.2. Contas a receber de clientes. São avaliadas no momento inicial pelo
valor presente e deduzidas da perda estimada com créditos de liquidação duvidosa, se
aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe
uma evidência objetiva de que a Cia. e suas controladas não serão capazes de cobrar
todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. 3.3. Estoques.
São apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo
é determinado usando-se o método da Média Ponderada Móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os
custos de execução e as despesas de venda. 3.4. Investimentos. a) Custo e/ou valor
patrimonial. Os investimentos em sociedades controladas são registrados e avaliados
pelo método de equivalência patrimonial, reconhecida no resultado do exercício como
receita (ou despesa) operacional. Para efeito do cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a Cia. e suas controladas são eliminados na medida
da participação da Cia. Perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a
transação forneça evidências de perda permanente (impairment) do ativo transferido.
Quando necessário, as práticas contábeis das controladas são alteradas para garantir
consistência com as práticas adotadas pela Cia. b) Propriedade para investimento.
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel

ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal
dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para
propósitos administrativos. As propriedades para investimento são mensuradas pelo
custo no reconhecimento inicial e subsequentemente, depreciadas pela de taxa de 4%
ao ano, em consonância com Pronunciamento Técnico CPC 28 – Propriedade para
Investimento. Custo inclui despesa que é diretamente atribuível à aquisição de uma
propriedade para investimento. O custo da propriedade para investimento construída
pelo proprietário inclui os custos de material e mão de obra direta, qualquer custo diretamente atribuído para colocar essa propriedade para investimento em condição de
uso conforme o seu propósito e os juros capitalizados dos empréstimos. 3.5. Imobilizado. Demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzido a depreciação e amortização acumulada e as perdas de redução ao valor recuperável acumuladas, quando
necessária. a) Depreciação e amortização. É reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada ativo, conforme
demonstrado na nota explicativa nº 13. Os métodos de depreciação e amortização,
as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício
financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos prospectivamente como mudança
de estimativas contábeis. 3.6. Intangível. a) Ágio. Resultante da aquisição e incorporação da rede de escolas de idiomas denominada Cel-Lep, conforme mencionado
nota explicativa nº 14, fundamentado em expectativas de resultados futuros é incluído
nos ativos intangíveis nas demonstrações contábeis. O ágio é medido pelo custo,
deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumulado, quando aplicável.
b) Pesquisa e desenvolvimento. Os gastos com pesquisas são reconhecidos como
despesas quando incorridos. Os gastos incorridos no desenvolvimento de projetos
(relacionados à fase de projeto e testes de produtos novos ou aperfeiçoados) são
reconhecidos como ativos intangíveis quando for provável que estes projetos sejam
bem-sucedidos, considerando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente
se o custo puder ser medido de modo confiável. Outros gastos de desenvolvimento
são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos de
desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da amortização
acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. 3.7. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”). A Administração
revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Ativos
financeiros
Descrição
Ativos finan- Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo.
ceiros a VJR O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amorAtivos finan- tizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros e
ceiros a custo o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
amortizado
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Desreconhecimento. O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre
um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. b)
Passivos financeiros. Classificação, mensuração subsequente e ganhos e
perdas. Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo
amortizado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos
e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento também é reconhecido no resultado. Desreconhecimento.
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é
• Controladora
Ativo
Circulante
Outros ativos circulantes não afetados
Não circulante
Investimentos

Divulgados
4.590
4.590

retirada, cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são
substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado
nos termos modificados é reconhecido a valor justo. Compensação. Os ativos ou
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los
em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.13. Apuração do resultado. a) Reconhecimento de receita. A receita de venda
inclui somente os ingressos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela
entidade. As quantias cobradas por conta de terceiros, tais como tributos sobre
vendas não são benefícios econômicos, portanto, não estão apresentadas nas
Demonstrações de Resultado. A reconciliação entre a receita bruta e a receita
líquida, apresentada nas Demonstrações de Resultado, está demonstrada na nota
explicativa nº 23. Uma receita não é reconhecida se houver uma incerteza significativa
sobre a sua realização. I. Prestação de serviços e venda de material didático. A
receita compreende o valor presente pela venda de material didático e prestação
de serviços de ensino de língua estrangeira. A receita pela prestação de serviços é
reconhecida tendo como base a etapa de execução dos serviços realizados até a
data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços
possam ser mensurados confiavelmente. Estas receitas estão sujeitas aos seguintes
impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 7,60%; • Programa de Integração
Social (PIS) - 1,65%; • Imposto Sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%. b) Reconhecimento
de custos e despesas. Os custos e as despesas são apurados e reconhecidos
em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios, ou seja,
quando incorridos. 3.14. Resultado por ação. A Cia. efetua os cálculos do resultado
por lote de mil ações, utilizando o número médio ponderado de ações ordinárias
totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado. Não há
potenciais ações ordinárias diluidoras e, consequentemente, resultado por ação
diluído. 3.15. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos
de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo
com o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido
pelo CPC. 4. Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não
estavam em vigor em 31/12/2020. Contratos onerosos – Custo de cumprimento
de contrato (Alterações à IAS37). Aplicam-se a períodos anuais com início em
ou após 1º/01/2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem
aplicadas pela primeira vez. A alteração determina de forma específica quais custos
devem ser considerados ao calcular o custo de cumprimento de um contrato. A Cia.
não espera impactos significativos quando da adoção desta norma. Outras normas.
Para as seguintes normas ou alterações a administração ainda não determinou se
haverá impactos significativos nas demonstrações contábeis da Cia., a saber: (I)
Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020 efetiva para períodos iniciados em
ou após 01/01/2022. Efetua alterações nas normas IFRS 1, abordando aspectos de
primeira adoção em uma controlada; IFRS 9, abordando o critério do teste de 10%
para a reversão de passivos financeiros; IFRS 16, abordando exemplos ilustrativos
de arrendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de mensuração a valor
justo. Estas alterações de norma são efetivas para exercícios iniciando em/ou após
1/01/2022; (II) Alteração na norma IAS 1 - Classificação de passivos como circulante
ou não circulante. Esta alteração esclarece aspectos a serem considerados para a
classificação de passivos como circulante e não circulante. Alteração à IAS 1 efetiva
para períodos iniciados em ou após 01/01/2023. 5. Reapresentação dos valores
correspondentes. Com o objetivo de aprimorar o conjunto das demonstrações
contábeis, a Administração da Cia. está reapresentado as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas do exercício findo em 31/12/2019 e o saldo de abertura em
1º/01/2019, para: a) adequar do saldo de investimentos e equivalência patrimonial
da controlada Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. em função do enquadramento do
percentual de investimento, b) reclassificação para melhor apresentação das
debêntures e da atualização monetária e c) aprimoramento de divulgações nas
notas explicativas. Estes ajustes estão sendo apresentados retrospectivamente
em conformidade com o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro.

31/12/2019
Impactos
-

Representado
4.590
4.590

Divulgados
8.514
8.514

37.754.543
37.754.543
37.759.133

40.643.529
40.643.529
40.652.043

Divulgados
8.881
8.881

(988.774)
(988.774)
(988.774)
31/12/2019
Impactos
16.687.543
16.687.543

Representado
16.687.543
8.881
16.696.424

15.998.028
15.998.028

(15.998.028)
(15.998.028)

Total do passivo e do patrimônio líquido

26.300.100
2.527.669
(6.086.771)
22.740.998
22.740.998
38.747.907

(1.678.289)
(1.678.289)
(1.678.289)
(988.774)

Resultado do exercício

31/12/2019

Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Debêntures
Outros passivos circulantes não afetados
Não circulante
Outras contas a pagar
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Atribuído à participação dos controladores
Participação dos não controladores

38.743.317
38.743.317
38.747.907

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas
em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
ReapreReapresentado
sentado
Prejuízo do exercício
(3.049.183) (2.528.164) (3.270.018) (2.667.930)
Itens que não afetam o caixa
operacional
Despesas com depreciação do
imobilizado
- 1.655.147 2.048.747
Despesas c/ depreciação do
direito de uso
- 4.149.142 4.377.983
Despesas com amortização do
intangível
- 3.624.594 2.639.923
Encargos financeiros sobre
empréstimos e financiamentos
- 3.951.338 3.590.135
Atualização monetária de
debêntures
184.022
689.515
184.022
689.515
Encargos financeiros sobre
arrendamentos (direito de uso)
728.114
722.806
Perda estimada com créditos
de liquidação duvidosa de
contas a receber
352.231
291.002
Constituição (Reversão) de
perdas prováveis na realização
de estoques
324.747
7.847
Resultado de equivalência
patrimonial
2.865.101 1.833.811
(Prejuízo)/lucro líquido do
exercício ajustado
(60)
(4.838) 11.699.317 11.700.028
Aumento líquido/(diminuição)
das contas de ativo e passivo
Contas a receber
- (775.916)
(617.863)
Estoques
(81.336)
(7.494)
Tributos a recuperar
- (860.483) 1.401.838
Créditos diversos
- (162.217)
(81.139)
Fornecedores e contas a pagar
903
179.150
214.229
Obrigações tributárias
11 2.791.992
(834.336)
Obrigações trabalhistas
- 2.828.032
(563.228)
Outras contas a pagar
- (5.471.429) (4.961.883)
Caixa líquido gerado das
atividades operacionais
914 (1.552.207) (5.449.876)
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
- (1.715.188)
(922.709)
Aquisição de intangível
- (8.787.615) (11.508.282)
Caixa líquido gerado das
(aplicado nas) atividades de
investimentos
- (10.502.803) (12.430.991)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Pagamento de empréstimos
- (41.547.845) (13.428.525)
Captação de emprést. e
- 46.317.141 17.997.927
financiamentos
Caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamentos
- 4.769.296 4.569.402
(Diminuição)/aumento líquido
de caixa e equivalentes de caixa
(60)
(3.924) 4.413.603 (1.611.437)
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
1.277
5.201 5.385.505 6.996.942
Caixa e equivalentes de caixa
no fim do exercício
1.217
1.277 9.799.108 5.385.505
(Diminuição)/aumento líquido
de caixa e equivalentes de caixa
(60)
(3.924) 4.413.603 (1.611.437)

01/01/2019
Impactos
-

Representado
8.514
8.514

Divulgados
7.968
7.968

(1.055.175)
(1.055.175)
(1.055.175)
01/01/2019
Impactos
15.998.028
(1)
15.998.027

39.588.354
39.588.354
39.596.868
Representado
15.998.028
7.967
16.005.995

-

15.998.028
15.998.028

(15.998.028)
(15.998.028)

-

26.300.100
2.527.669
(7.765.060)
21.062.709
21.062.709
37.759.133

26.300.100
2.527.669
(4.181.722)
24.646.047
24.646.047
40.652.043

(1.055.174)
(1.055.174)
(1.055.174)
(1.055.175)

26.300.100
2.527.669
(5.236.896)
23.590.873
23.590.873
39.596.868

31/12/2019
RepreRepre(+/-) (Despesas)/receitas operacionais Divulgados Impactos
sentado Fluxo de caixa
Divulgados Impactos sentado
Despesas operacionais
(4.690)
(4.690) Prejuízo do exercício
(1.919.645) (608.519) (2.528.164)
Resultado de equivalência patrimonial
(1.914.807)
80.996 (1.833.811) Resultado de equivalência patrimonial
1.914.807 (80.996) 1.833.811
Lucro operacional antes do resultado
Atualização monetária de debêntures
- 689.515 689.515
financeiro
(1.919.497)
80.996 (1.838.501) Outros itens não afetados
914
914
Despesas financeiras
(148) (689.515) (689.663) Caixa líquido gerado das atividades opePrejuízo do exercício
(1.919.645) (608.519) (2.528.164) racionais
(3.924)
(3.924)
31/12/2019
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
(3.924)
(3.924)
Repre- Caixa e equivalentes de caixa no início do
Resultado abrangente
Divulgados Impactos
sentado exercício
5.201
5.201
Prejuízo do exercício
(1.919.645) (608.519) (2.528.164) Caixa e equivalentes de caixa no fim do
Total do resultado abrangente do
exercício
1.277
1.277
exercício
(1.919.645) (608.519) (2.528.164) Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
(3.924)
(3.924)
• Consolidado
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos circulantes não afetados
Não circulante
Outros ativos não circulantes não afetados
Total do ativo

Divulgados
5.385.635
6.616.429
12.002.064

31/12/2019
Impactos
(130)
(130)

Representado
5.385.505
6.616.429
12.001.934

Divulgados
6.996.942
7.688.369
14.685.311

01/01/2019
Impactos
-

Representado
6.996.942
7.688.369
14.685.311

96.443.839
96.443.839
108.445.903

(130)

96.443.839
96.443.839
108.445.773

78.057.236
78.057.236
92.742.547

-

78.057.236
78.057.236
92.742.547
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CNPJ/MF nº 15.797.646/0001-19

Aumento líquido/(diminuição) das
Representado contas de ativo e passivo
Itens não afetados
346.343
346.343
18.581.062
18.582.088 Obrigações tributárias
(835.584)
1.248
(834.336)
18.581.062
18.582.088 Outras contas a pagar
(4.252.296) (709.587) (4.961.883)
Não circulante
Outros passivos não circulantes não afetados
31.867.207
(1)
31.867.206
48.759.220
48.759.220 Caixa líquido gerado das atividades
6.973.088 (722.936) 6.250.152
Outras contas a pagar
22.548.934
(15.998.028)
6.550.906
- operacionais
54.416.141
(15.998.029)
38.418.112
48.759.220
48.759.220 Fluxo de caixa das atividades de
investimentos
Patrimônio líquido
(12.430.991)
- (12.430.991)
Capital social
26.300.100
26.300.100
26.300.100
26.300.100 Itens não afetados
Reserva de capital
2.527.669
2.527.669
2.527.669
2.527.669 Caixa líquido aplicado nas atividades
Prejuízos acumulados
(6.086.771)
(1.678.289)
(7.765.060)
(4.181.722)
(1.055.174)
(5.236.896) de investimentos
(12.430.991)
- (12.430.991)
Atribuído à participação dos controladores
22.740.998
(1.678.289)
21.062.709
24.646.047
(1.055.174)
23.590.873 Fluxo de caixa das atividades de
Participação dos não controladores
697.449
973.151
1.670.600
756.218
1.054.148
1.810.366 financiamentos
23.438.447
(705.138)
22.733.309
25.402.265
(1.026)
25.401.239
(14.151.331) 722.806 (13.428.525)
Total do passivo e do patrimônio líquido
108.445.903
(130)
108.445.773
92.742.547
92.742.547 Pagamento de empréstimos
Captação de empréstimos e
31/12/2019
31/12/2019
financiamentos
17.997.927
- 17.997.927
RepreRepre- Caixa líquido aplicado nas atividades
sentado Resultado abrangente
Resultado do exercício
Divulgados Impactos
Divulgados Impactos
sentado de financiamentos
3.846.596 722.806 4.569.402
Lucro bruto não afetado
43.186.214
- 43.186.214 Prejuízo do exercício
(1.978.415) (689.515) (2.667.930)
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais
Total do resultado abrangente do exercício (1.978.415) (689.515) (2.667.930) (Diminuição)/aumento líquido de
caixa e equivalentes de caixa
(1.611.307)
(130) (1.611.437)
Despesas não afetadas
(40.076.401)
- (40.076.401)
31/12/2019
Lucro operacional antes do resultado
Repre- Caixa e equivalentes de caixa no início
6.996.942
- 6.996.942
financeiro
3.109.813
- 3.109.813 Fluxo de caixa
Divulgados Impactos
sentado do exercício
Receitas financeiras
575.615
575.615 Prejuízo do exercício
(1.978.415) (689.515) (2.667.930) Caixa e equivalentes de caixa no fim do
Despesas financeiras
(5.663.843) (689.515) (6.353.358) Itens que não afetam o caixa operacional
exercício
5.385.635
(130) 5.385.505
Prejuízo do exercício
(1.978.415) (689.515) (2.667.930) Itens não afetados
13.678.443
- 13.678.443 (Diminuição)/aumento líquido de
Atribuíveis a:
Atualização monetária de debêntures
- 689.515
689.515 caixa e equivalentes de caixa
(1.611.307)
(130) (1.611.437)
Acionistas controladores
(1.919.645) (608.519) (2.528.164) Outros
14.597 (14.597)
A Diretoria
Acionistas não controladores
(58.770) (80.996)
(139.766) (Prejuízo)/lucro líquido do exercício
Anderson Mesquita Ianone – Contador CRC 1SP 258.308-O/9
(1.978.415) (689.515) (2.667.930) ajustado
11.714.625 (14.597) 11.700.028
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Debêntures
Outros passivos circulantes

Divulgados
30.591.315
30.591.315

31/12/2019
Impactos
16.687.543
15.494
16.703.037

Representado
16.687.543
30.606.809
47.294.352

Divulgados

01/01/2019
Impactos
1.026
1.026

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, bem como os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelos órgãos reguladores, foi emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S., em 16 de julho de 2021, sem modificações.
A íntegra das demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas auditadas, incluindo o respectivo relatório dos auditores independentes e notas explicativas encontram-se disponíveis no endereço eletrônico deste jornal.

DAWOJOBE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 30.280.465/0001-04

Relatório da diretoria. Senhores acionistas: atendendo às determinações legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação dos senhores a prestação de contas do exercício findo em 31/12/2021 compreendendo Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado e demais documentos elaborados de acordo com a legislação societária em vigor. A diretoria ficará à disposição para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2022.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (em R$ mil)
Demonstração do Resultado em 31 de dezembro (em R$ mil)
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro
Reser2021
2020 Receitas (despesas) operacionais
ATIVO
2021
2020 (em R$ mil)
Reser- vas de Reser11.376
10.853 Resultado Equivalência Patrimonial .............................
Circulante ....................................................................
45.571
(9.205)
vas de Reava- vas de Outras
Disponível .....................................................................
4
3 Receitas Financeiras ....................................................
97
1
Capital capital liação Lucros Contas
Total
Realizável curto prazo ..................................................
11.372
10.850 Despesas Administrativas ............................................
(274)
(232)
Saldos em 31/12/2019...... 60.379 14.084 19.254 37.372
– 131.089
Não Circulante ............................................................ 142.567
84.183 Lucro do Exercício ........................................................
45.394
(9.436) Dividendos distribuídos .....
–
–
– (8.459)
– (8.459)
Investimento ................................................................. 142.567
84.183
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro (em R$ mil)
95.036
Total do Ativo .............................................................. 153.943
Lucro do Exercício .............
–
–
– (9.436)
– (9.436)
2021
2020 Ajustes de Reservas
PASSIVO
2021
2020
45.394
(9.436) - reflexas ...........................
– 5.962 (3.287)(36.772)
– (34.097)
13.173
13.172 Lucro do exercício ........................................................
Circulante ....................................................................
Outras obrigações a Pagar...........................................
13.173
13.172 Resultado Equivalência Patrimonial ............................. (45.285)
– 79.097
9.206 Saldos em 31/12/2020...... 60.379 20.046 15.967 (17.295)
3.550
2.767 Dividendos recebidos ...................................................
Não Circulante ............................................................
–
–
– 7.496
– 7.496
7.127
8.376 Dividendos distribuídos .....
Outras contas a pagar ..................................................
3.550
2.767 Outros ativos circulante ................................................
–
–
– 45.394
– 45.394
(522)
(507) Lucro do Exercício .............
Patrimônio Líquido ..................................................... 137.220
79.097 Dividendos distribuídos ................................................
– (6.165)(12.731) 28.858
– 9.962
(7.496)
(8.459) Ajustes Reservas - reflexas
Capital ..........................................................................
60.379
60.379
Outras Contas ...................
–
–
–
– (4.729) (4.729)
Exigível
curto
prazo
......................................................
1
1
Reservas de Capital .....................................................
13.881
20.046
Saldos em 31/12/2021...... 60.379 13.881 3.236 64.453 (4.729)137.220
782
210
Reservas de Reavaliação.............................................
3.236
15.967 Passivo não Circulante .................................................
Notas
Explicativas das Demonstrações Financeiras: 1 - Diretrizes Contábeis:
1
(609)
Reservas de Lucros .....................................................
64.453
(17.295) Aumento de caixa e equivalentes.................................
3
612 As demonstrações financeiras foram elaboradas com a estrita observância das
Outras contas ...............................................................
(4.729)
– Saldo no início ..............................................................
disposições contidas nas Leis 11.638/07 e 11.941/09; 2 - Capital social: O capital
Total do Passivo ......................................................... 153.943
95.036 Saldo no final do período..............................................
4
3 social subscrito e integralizado é composto de 2.068 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal e 1.379 ações preferenciais nominativas sem valor nominal.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2022. Wolff Klabin, Diretor. Marcio Tenenbaum - Técnico em contabilidade - CRC-RJ 026311/O-7.

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 02.185.810/000195 em face de MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA. inscrita no
CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO
Nº 0035109-09.2019.8.19.0001, 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 08/08/2022
às 12:00h, para venda por valor igual ou superior à avaliação, e o
Segundo Leilão no dia 11/08/2022 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 por Estimativa de index. 246/247:
APARTAMENTO Nº 1002, 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 42.856 E NA
PREFEITURA SOB O Nº 1.254.438-3 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 dois
quartos, banheiro social, cozinha, e dependências de empregada.
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: Assim, foi avaliado
por estimativa o imóvel objeto de leilão em 08/09/2020 no valor de
R$ 394.000,00 (Trezentos e noventa e quatro mil reais),
correspondente a 110.829,81 UFIR, que atualizadas nesta data,
perfaz o valor de R$ 453.460,16 (Quatrocentos e cinquenta e
três mil, quatrocentos e sessenta reais e dezesseis centavos),
devidamente homologado no index.271. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do
seguinte: Que o réu foi citado da Execução no index. 181/182.
Que no index. 235 consta deferimento da penhora. Que no index.
230/232 consta sentença a respeito dos Embargos à Execução
que foram julgados improcedentes. Que o Termo de Penhora foi
lavrado no index. 306. Que o Réu foi intimado da Penhora no
index. 336. Que no index. 267 a Executada peticionou não se
opondo ao laudo de avaliação. Que o laudo de avaliação foi
homologado no index. 271. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL:
Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica
atualizada em 08/07/2022, constam débitos de IPTU no valor total
aproximado de R$ 9.370,30 (nove mil, trezentos e setenta reais e
trinta centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos
anos de 2016 e 2017 (a serem inscritos em dívida ativa),
acrescidos de 2018, 2019 e 2020 cuja soma monta o valor
aproximado de R$ 318,49 (trezentos e dezoito reais e quarenta e

nove centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado
em 07/07/2022 perfaz a quantia de R$ 29.613,11 (vinte e nove mil,
seiscentos e treze reais e onze 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 42.856 da
Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi
realizada Promessa de Venda em favor de Felippe Moreira Ramos
e Joaquina Valle Ramos, contudo, conforme disposto na Sentença
proferida nos Embargos à Execução Nº 006708012.2019.8.19.0001 no index. 230/232, restou verificado o seguinte:
“... Como se vê, em que pese a responsabilidade pelas cotas
condominiais ter por parâmetro a relação jurídica material
com o imóvel, restou definido que, não estando registrado o
título com o qual houve a alienação da unidade, o proprietário
registral somente deixará de responder pelas despesas
condominiais se houver a imissão do adquirente na Posse do
imóvel e, cumulativamente, se o condomínio tiver ciência
inequívoca do negócio...” e ainda: “... Portanto, não basta a
afirmação da embargante de que a Posse do imóvel é exercida
por terceiro, mais seria necessário que o condomínio tivesse
ciência inequívoca da partilha realizada. A respeito, não
houve qualquer prova produzida.” Que conforme se vê por
meio do R-21 resta demonstrada a cadeia dominial do imóvel,
onde houve a TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL em favor do
executado. Consta no R-23 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 contajudicial 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, 14 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.
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E-commerce fatura R$ 38,4 bi no segundo trimestre

O

e-commerce brasileiro apresentou
um crescimento de 4,3% no número de
pedidos no 2º tri de 2022
em comparação com mesmo período do ano passado, com um total de 89,6
milhões de vendas online.
Entre os meses de abril e
junho, o comércio eletrônico teve faturamento de
RR 38,4 bilhões, queda de
3,2% em relação ao segun-

do trimestre de 2021. O
levantamento foi realizado
pela Neotrust, empresa de
inteligência que monitora
o e-commerce brasileiro e
conta com a maior base de
dados reais e transacionais
do mercado digital no país.
De acordo com a Neotrust, houve uma queda no
número de clientes únicos
no 2º trimestre deste ano,
sendo a primeira redução
desde o início da pande-

mia. Segundo a pesquisa,
de abril a junho de 2022, o
varejo digital contou com
37 milhões de clientes únicos, uma redução de 1,4 milhão se comparado a 2021,
que obteve 38,4 milhões de
consumidores online.
“Analisando o segundo
trimestre do comércio eletrônico, percebemos uma
redução no faturamento e
no ticket médio, apesar do
aumento do número de pe-

didos. O que pode explicar
esse declínio em receita é
a diminuição do poder de
compra dos consumidores
devido ao cenário econômico desfavorável. O ticket
médio das compras realizadas entre abril e junho de
2022 foi menor que o do
mesmo período em 2021”,
explica Paulina Dias, Head de Inteligência da Neotrust.
Em relação aos números

por região, o levantamento
da Neotrust aponta que o
Norte é o principal destaque brasileiro no 2º trimestre de 2022, com aumento
de 7,4% no faturamento e
um total de R$ 1,16 bilhão
arrecadado. Em número de
pedidos, o crescimento foi
de 14,7%, totalizando 2,15
milhões de compras virtuais. O Sudeste, região com o
maior faturamento e vendas
online do país, apresentou

queda de 5,1% em receita
e teve uma tímida alta em
pedidos, calculada em 1,7%.
No segundo trimestre
de 2022, as categorias telefonia, eletrodomésticos e
eletrônicos figuram entre os
três segmentos de maior faturamento no e-commerce,
enquanto moda e acessórios, beleza e perfumaria,
e saúde possuem o maior
número de pedidos, respectivamente.

CLASH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.797.646/0001-19

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações
financeiras relativas as atividades da Cia. referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, compreendendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos
Resultados do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, acompanhado das Notas Explicativas. As demonstrações financeiras
individuais e consolidadas apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão.
O entendimento da situação financeira e patrimonial da Cia. demanda a leitura das demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas auditadas,
elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas auditadas,
incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no endereço eletrônico https://monitormercantil.com.br/impresso/
A Diretoria.
Balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31/12/2021 e 2020
Demonstrações do resultado individuais e consolidadas em 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
Circulante
Nota
2021
2020
2021
2020
Nota
2021
2020
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
5
1
1 5.033 9.799 Receita operacional líquida
21
- 47.619 49.392
Contas a receber
6
- 4.504 5.325 (-) Custo dos serviços prestados
22
- (16.641) (15.392)
Estoques
7
528
378 e de venda de livros
- 30.978 34.000
Tributos a recuperar
8
1
1 2.230 1.813 Lucro bruto
2
2
537
303 (+/-) (Despesas)/receitas
Créditos diversos
9
4
4 12.832 17.618 operacionais
Não circulante
Gerais e administrativas
22
- (34.134) (31.374)
Créditos diversos
9
521
521 Tributárias
(61)
(51)
Propriedade para investimentos
10
238
238 Outras (despesas) ou receitas
Investimentos
11
22.040 34.889
- operacionais
- (1.577)
33
Imobilizado
12
- 7.066 10.672 Resultado de equivalência
Intangível
13
- 88.063 86.087 patrimonial
11.2
(12.849)
(2.865)
22.040 34.889 95.888 97.518 Lucro operacional antes do
Total do ativo
22.044 34.893 108.720 115.136 resultado financeiro
(12.849)
(2.865) (4.794) 2.608
Passivo e patrimônio líquido
Receitas financeiras
23
382
492
Circulante
Despesas financeiras
23
(184) (8.765) (6.369)
Empréstimos e financiamentos
14
- 10.501 7.492 Prejuízo do exercício
(12.849)
(3.049) (13.177) (3.269)
Fornecedores e contas a pagar
15
9
9 1.992 2.289 Atribuíveis a:
Obrigações tributárias
16
- 3.541 5.687
Acionistas controladores
- (12.849) (3.049)
Obrigações trabalhistas
17
- 8.557 8.503 Acionistas não controladores
- (328) (220)
Outras contas a pagar
19
- 5.430 3.570
- (13.177) (3.269)
9
9 30.021 27.541 Quantidade de ações no fim do
Não circulante
exercício
43.171.665 43.171.665
Empréstimos e financiamentos
14
- 35.975 41.264 Prejuízo por ação no fim do exercício
(0,30)
(0,07)
Obrigações tributárias
16
- 7.787 1.498
Demonstrações do resultado abrangente individuais e consolidadas em
Obrigações trabalhistas
17
- 9.714 1.948
Outras contas a pagar
19
- 2.066 6.551 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
- 55.542 51.261
2021
2020
2021
2020
Patrimônio líquido
(12.849) (3.049) (13.177) (3.269)
Capital social
20.1 43.171 43.171 43.171 43.171 Prejuízo do exercício
Reserva de capital
20.2
2.527 2.527 2.527 2.527 Total do resultado abrangente
(12.849) (3.049) (13.177) (3.269)
Prejuízos acumulados
(23.663) (10.814) (23.663) (10.814) do exercício
Total do resultado abrangente
Atribuído à participação dos
controladores
22.035 34.884 22.035 34.884 do exercício atribuível a:
(12.849) (3.049)
Participação dos não controladores
- 1.122 1.450 Acionistas controladores
(328)
(220)
22.035 34.884 23.157 36.334 Acionistas não controladores
Total do passivo e patrimônio líquido
22.044 34.893 108.720 115.136
(13.177) (3.269)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido individuais e consolidadas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Consolidado
Controladora
Participação de
Capital social
Reserva de capital Prejuízos acumulados
Total
não controladores
Total
Em 31/12/2019
26.300
2.527
(7.765)
21.062
1.670
22.732
Aumento do capital social
16.871
16.871
16.871
Prejuízo do exercício
(3.049)
(3.049)
(220)
(3.269)
Saldos em 31/12/2020
43.171
2.527
(10.814)
34.884
1.450
36.334
Prejuízo do exercício
(12.849)
(12.849)
(328)
(13.177)
Saldos em 31/12/2020
43.171
2.527
(23.663)
22.035
1.122
23.157
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional. A Clash Participações S.A. (“Cia.” ou “Clash”), constitu- para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para
ída em 27/06/12 é uma holding de instituições não financeiras, com Sede na Rua valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos
Alcindo Guanabara, nº 21, sala 1804, Centro, Rio de Janeiro /RJ, CEP 20031-130, negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para
cujo objeto social compreende a participação em outras sociedades como sócia, propósitos administrativos. As propriedades para investimento são mensuradas
acionista ou quotista. 1.1. Sociedades controladas. Cel-Lep Ensino de Idiomas pelo custo no reconhecimento inicial e subsequentemente, depreciadas pela de
S.A. (“Cel-Lep”). É uma S.A. com Sede na Rua São Tomé, 86 – 2º andar – Vila taxa de 4% ao ano, em consonância com Pronunciamento Técnico CPC 28 – ProOlímpia - CEP 04551– 080, São Paulo, SP. Está controlada tem como atividade priedade para Investimento. Custo inclui despesa que é diretamente atribuível à
principal o ensino de língua estrangeira, além da edição e comercialização de ma- aquisição de uma propriedade para investimento. O custo da propriedade para interial didático, em especial, os de interesse dos estabelecimentos integrantes do vestimento construída pelo proprietário inclui os custos de material e mão de obra
sistema de ensino Cel-Lep. O foco da investida é o de atuar com excelência e qua- direta, qualquer custo diretamente atribuído para colocar essa propriedade para
lidade no ensino de idiomas. O Cel-Lep oferece serviços diferenciados de ensino de investimento em condição de uso conforme o seu propósito e os juros capitalizados
línguas sempre focada em inovação, como seus famosos laboratórios de línguas e dos empréstimos. 3.5. Imobilizado. Demonstrado ao custo histórico de aquisição,
sua metodologia própria, tendo se tornado referência para estudantes que buscam deduzido a depreciação e amortização acumulada e as perdas de redução ao vaum método de qualidade e eficiência. Tijuca Participações S.A. A Cia. também lor recuperável acumuladas, quando necessária. a) Depreciação e amortização.
constituiu em 02/08/12, a empresa Tijuca Participações S.A., com sede na Rua São É reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
Tomé, 86 - 2º andar – Vila Olímpia – CEP 04551-080, São Paulo, SP, cujo objeto úteis estimadas de cada ativo, conforme demonstrado na nota explicativa nº 12.
social compreende a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou Os métodos de depreciação e amortização, as vidas úteis e os valores residuais
quotista. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são
contábeis. 2.2. Base de consolidação. As demonstrações contábeis consolida- reconhecidos prospectivamente como mudança de estimativas contábeis. 3.6. Indas incluem as demonstrações contábeis da Clash Participações S.A. e de suas tangível. a) Ágio. Resultante da aquisição e incorporação da rede de escolas de
controladas Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. (“Cel-Lep”) e Tijuca Participações S.A. idiomas denominada Cel-Lep, conforme mencionado nota explicativa nº 13, fun(“Tijuca”). O controle sobre essas empresas é obtido quando a Cia. tem o poder de damentado em expectativas de resultados futuros é incluído nos ativos intangíveis
controlar suas políticas financeiras e operacionais e tem a capacidade para auferir nas demonstrações contábeis. O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas
benefícios e estar exposta aos riscos de suas atividades. As controladas são inte- por redução ao valor recuperável acumulado, quando aplicável. b) Pesquisa e
gralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a desenvolvimento. Os gastos com pesquisas são reconhecidos como despesas
Cia. obtém controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que o controle quando incorridos. Os gastos incorridos no desenvolvimento de projetos (relacionadeixe de existir. As práticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em dos à fase de projeto e testes de produtos novos ou aperfeiçoados) são reconhetodas as controladas incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas, con- cidos como ativos intangíveis quando for provável que estes projetos sejam bemsistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior, e o exercício social dessas -sucedidos, considerando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente se
empresas coincide com o da Empresa. Os saldos de ativos e passivos e as receitas o custo puder ser medido de modo confiável. Outros gastos de desenvolvimento
e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos de transações entre partes são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos
relacionadas, são eliminados por completo, quando aplicável. Uma mudança na de desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da amorparticipação sobre uma controlada que não resulta em perda de controle é conta- tização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.
bilizada como uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. O resultado 3.7. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”). A Addo exercício e cada componente dos outros resultados abrangentes, reconhecidos ministração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo
diretamente no patrimônio líquido, são atribuídos aos proprietários da controladora de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
e à participação dos não controladores. Perdas são atribuídas à participação de tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
não controladores, mesmo que resultem em um saldo negativo. Em 31/12/2021 e Ativos financeiros
Descrição
2020, as participações nas Controladas se apresentavam da seguinte forma:
Ativos financeiros Esses ativos são mensurados subsequentemente ao vaParticipação (%)
a VJR
lor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconheControladas
2021
2020
cido no resultado.
Cel-lep Ensino de Idiomas S.A.
95,13
92,81 Ativos financeiros a Esses ativos são subsequentemente mensurados ao
Tijuca Participações S.A.
99,99
99,99 custo amortizado
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O
custo amortizado é reduzido por perdas por impairment.
Nessas demonstrações contábeis, a Clash Participações S.A. é tratada pelo terA receita de juros e o impairment são reconhecidos no
mo “Clash” ou “Cia.” e o termo “Grupo” é usado para tratar o conjunto formado
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecipela Clash Participações S.A. e suas controladas Cel-lep Ensino de Idiomas S.A.
mento é reconhecido no resultado.
e Tijuca Participações S.A.. 3. Resumo das principais políticas contábeis. As
principais políticas contábeis aplicadas na preparação e apresentação destas de- Desreconhecimento. O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os
monstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo
de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais
contrário: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa in- sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os
cluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o
liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. 3.2. Contas a receber Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios
de clientes. São avaliadas no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo
da perda estimada com créditos de liquidação duvidosa, se aplicável. A provisão financeiro. b) Passivos financeiros. Classificação, mensuração subsequente
para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência e ganhos e perdas. Os passivos financeiros foram classificados como mensuobjetiva de que a Cia. e suas controladas não serão capazes de cobrar todos os rados ao custo amortizado. Outros passivos financeiros são subsequentemente
valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. O valor mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A desda provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. 3.3. Esto- pesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualques. São apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. quer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
O custo é determinado usando-se o método da Média Ponderada Móvel. O valor Desreconhecimento. O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua
realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. O Grupo também desrecodeduzidos os custos de execução e as despesas de venda. 3.4. Investimentos. nhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de
a) Custo e/ou valor patrimonial. Os investimentos em sociedades controladas caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um
são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecida novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor
no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. Para efeito do justo. Compensação. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o
cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a Cia. valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o
e suas controladas são eliminados na medida da participação da Cia. Perdas não Grupo tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valorealizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências res e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e
de perda permanente (impairment) do ativo transferido. Quando necessário, as liquidar o passivo simultaneamente. 3.13. Apuração do resultado. a) Reconhepráticas contábeis das controladas são alteradas para garantir consistência com cimento de receita. A receita de venda inclui somente os ingressos de benefícios
as práticas adotadas pela Cia. b) Propriedade para investimento. Propriedade econômicos recebidos e a receber pela entidade. As quantias cobradas por conta

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas em 31/12/2020
e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
2021 2020
2021 2020
Prejuízo do exercício
(12.849) (3.049) (13.177) (3.269)
Itens que não afetam o caixa operacional
Despesas com depreciação do imobilizado
- 1.350 1.655
Despesas com depreciação do direito de uso
- 2.498 4.149
Despesas com amortização do intangível
- 4.489 3.625
Encargos financeiros sobre empréstimos e
financiamentos
- 4.795 3.951
Atualização monetária de debêntures
184
184
Encargos financeiros sobre arrendamentos
(direito de uso)
501
728
Perda estimada com créditos de liquidação
duvidosa de contas a receber
- 1.202
352
Constituição (Reversão) de perdas
prováveis na realização de estoques
137
325
Baixa de direito de uso
(865)
Resultado de equivalência patrimonial
12.849 2.865
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício
ajustado
930 11.700
Aumento líquido/(diminuição) das
contas de ativo e passivo
Contas a receber
(381) (776)
Estoques
(287)
(81)
Tributos a recuperar
(417) (860)
Créditos diversos
(234) (162)
Fornecedores e contas a pagar
(297)
179
Obrigações tributárias
- 4.143 2.791
Obrigações trabalhistas
- 7.820 2.828
Outras contas a pagar
- (1.408) (5.471)
Caixa líquido gerado das atividades
operacionais
- 8.939 (1.552)
Fluxo de caixa das atividades de
investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
- (1.231) (1.715)
Aquisição de intangível
- (6.329) (8.789)
Caixa líquido gerado das (aplicado nas)
atividades de investimentos
- (7.560) (10.504)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamentos
Pagamento de empréstimos
- (19.704) (41.548)
Captação de empréstimos e financiamentos
- 12.629 46.317
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamentos
- (7.075) 4.769
(Diminuição)/aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa
- (4.766) 4.413
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
1
1 9.799 5.386
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
exercício
1
1 5.033 9.799
(Diminuição)/aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa
- (4.766) 4.413
de terceiros, tais como tributos sobre vendas não são benefícios econômicos,
portanto, não estão apresentadas nas Demonstrações de Resultado. A reconciliação entre a receita bruta e a receita líquida, apresentada nas Demonstrações
de Resultado, está demonstrada na nota explicativa nº 21. Uma receita não é
reconhecida se houver uma incerteza significativa sobre a sua realização. I. Prestação de serviços e venda de material didático. A receita compreende o valor
presente pela venda de material didático e prestação de serviços de ensino de língua estrangeira. A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como
base a etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço,
na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente. Estas receitas estão sujeitas aos seguintes impostos e
contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 7,60%; • Programa de Integração Social
(PIS) - 1,65%; • Imposto Sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%. b) Reconhecimento
de custos e despesas. Os custos e as despesas são apurados e reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios, ou
seja, quando incorridos. 3.14. Resultado por ação. A Cia. efetua os cálculos do
resultado por lote de mil ações, utilizando o número médio ponderado de ações
ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado.
Não há potenciais ações ordinárias diluidoras e, consequentemente, resultado
por ação diluído. 3.15. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações
dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas
de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos
de caixa, emitido pelo CPC. 4. Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não estavam em vigor em 31/12/2021. a) Contratos onerosos – Custo de cumprimento de contrato (Alterações à IAS 37). Aplicam-se
a períodos anuais com início em ou após 1º/01/2022 para contratos existentes
na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. A alteração
determina de forma específica quais custos devem ser considerados ao calcular
o custo de cumprimento de um contrato. A Cia. não espera impactos significativos
quando da adoção desta norma. b) Outras normas. Para as seguintes normas
ou alterações a administração ainda não determinou se haverá impactos significativos nas demonstrações contábeis da Cia., a saber: • Alteração na norma IAS
16 Imobilizado – Classificação do resultado gerado antes do imobilizado estar em
condições projetadas de uso. Esclarece aspectos a serem considerados para a
classificação de itens produzidos antes do imobilizado estar nas condições projetadas de uso. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciados em/ou
após 01/01/2022; • Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020 efetiva para
períodos iniciados em ou após 01/01/2022. Efetua alterações nas normas IFRS 1,
abordando aspectos de primeira adoção em uma controlada; IFRS 9, abordando
o critério do teste de 10% para a reversão de passivos financeiros; IFRS 16, abordando exemplos ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de mensuração a valor justo. Estas alterações de norma são efetivas para
exercícios iniciados em/ou após 01/01/2022; • Alteração na norma IFRS 3 – inclui
alinhamentos conceituais com a estrutura conceitual das IFRS, efetivas para períodos iniciados em ou após 01/01/2022; • Alteração na norma IAS 8 – altera a
definição de estimativa contábil, que passou a ser considerada como “valores
monetários nas demonstrações contábeis sujeitos à incerteza na mensuração”,
efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; • Alteração na norma IAS
12 – traz exceção adicional da isenção de reconhecimento inicial do imposto diferido relacionado a ativo e passivo resultante de uma única transação, efetiva para
períodos iniciados em ou após 01/01/2023; • Alteração na norma IFRS 17 – inclui
esclarecimentos de aspectos referentes a contratos de seguros, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; • Alteração na norma IFRS 4 - Extensão
das isenções temporárias da aplicação da IFRS 9 para seguradoras. Esclarece
aspectos referentes a contratos de seguro e a isenção temporária de aplicação
da norma IFRS 9 para seguradoras, efetiva para períodos iniciados em ou após
01/01/2023; e • Alteração na norma IAS 1 - Classificação de passivos como Circulante ou Não-circulante. Esta alteração esclarece aspectos a serem considerados
para a classificação de passivos como circulante e não-circulante, efetiva para
períodos iniciados em ou após 01/01/2023. Em janeiro de 2020, o IASB emitiu emendas ao IAS 1, que esclarecem os critérios utilizados para determinar se
o passivo é classificado como atual ou não atual. Essas alterações esclarecem
que a classificação atual se baseia em se uma entidade tem o direito ao final do
período de relatório de adiar a liquidação da responsabilidade por pelo menos
doze meses após o período de relatório. As alterações também esclarecem que
o “acordo” inclui a transferência de dinheiro, bens, serviços ou instrumentos de
patrimônio, a menos que a obrigação de transferir dinheiro, bens, serviços ou
instrumentos patrimoniais decorra de um recurso de conversão classificado como
instrumento de capital próprio separadamente do componente de responsabilidade de um instrumento financeiro composto. As alterações eram originalmente efetivas para relatórios anuais iniciados a partir de 1º/01/2022. No entanto, em maio
de 2020, a data de vigência foi adiada para períodos anuais de relatórios a partir
de 1º/01/2023. Atualmente, a Cia. está avaliando o impacto dessas novas normas
e alterações contábeis. A Cia. avaliará o impacto das alterações finais à IAS 1 na
classificação de seus passivos uma vez que as mesmas são emitidas pelo IASB.
A Diretoria
Marcos Nascimento - Contador – CRC – SP 253854/O-6

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, bem como os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelos órgãos reguladores, foi emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S., em 30/05/2022, sem modificações.
A íntegra das demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas auditadas, incluindo o respectivo relatório dos auditores independentes e notas explicativas encontram-se disponíveis no endereço eletrônico deste jornal.
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Cibersegurança: empresas financeiras são as que mais investem

A

s empresas do setor financeiro são
as que mais investem em cibersegurança no
Brasil, segundo a 3ª Pesquisa Tempest de Cibersegurança. Em parceria com o
DataFolha, o levantamento
foi realizado com gestores,
líderes e técnicos responsáveis ou que participam da
gestão de cibersegurança ou
da Segurança da Informação de empresas de pequeno, médio e grande porte.
Contemplando um universo de 172 empresas, o
objetivo é entender qual a
importância e atual fase da
cibersegurança nas empresas brasileiras, analisando
questões relacionadas a
orçamento, estrutura organizacional, presença de
CISO nos conselhos, entre
outras.
A média orçamentária do
setor financeiro ultrapassa
os R$ 1.8 milhão anual, ao

contrário de empresas de
outros segmentos, que investem em média R$ 747
mil. Outro ponto identificado é que Cyber e TI têm
orçamentos independentes
em 15% das organizações,
e entre grandes empresas financeiras, com mais de 500
colaboradores, o percentual é de 23%. Em um terço
das organizações de setores
que não são o financeiro, o
orçamento de cyber representa entre 10% e 15% do
de TI.
De acordo com a pesquisa, 20% das empresas
do segmento financeiro
possuem mais de cinco
posições executivas dedicadas à Segurança da
Informação; além disso,
69% das empresas desse
setor já possuem cadência
e frequência estabelecida da pauta de cyber nos
conselhos administrativos
e/ou comitês executivos,

BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ: 31.597.552/0001-52
Edital de Convocação: Assembleia Geral Extraordinária. Ficam
convidados os Senhores Acionistas a comparecerem em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede social, sito a Avenida
Presidente Vargas, 463 - 13º andar - centro RJ, no dia 29 de Julho de
2022 as 10 horas, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
1) Rerratificação dos atos ocorridos na AGO de 29.04.2022; 2) Aumento
do capital social, com aproveitamento de Reservas de Lucros apurados no
Balanço de 31.12.2021. Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2022 - A Diretoria.

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.

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.

PORQUE NÃO RIO
CNPJ: 23.277.738/0001-04
CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS todos os associados da Porque Não Rio a
comparecerem na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 248, sala 203, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, no dia
08/08/2022 às 16:00 horas em primeira convocação e às 16:30 horas em
segunda convocação, quando, com a presença de qualquer número de presentes será deliberado a seguinte ordem do dia: A) Aprovação das contas
dos exercícios anteriores; B) Eleição dos membros da diretoria para os cargos de Diretor Executivo, Diretor de Operacional e Diretor de Planejamento para o período de 2022/2026. Bem como convocação para Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no mesmo local e data, às 18:00 horas
em primeira convocação e às 18:30 horas em segunda convocação, com
a presença de qualquer número de presentes será deliberado a seguinte
ordem do dia A) Proposta de alteração estatutária para alteração dos seguintes pontos: Razão Social; Sede Social; Ampliação do Objeto Social;
Alteração Estatutária para reorganização administrativa; demais matérias
que forem consideradas convenientes. O prazo para registro das chapas
será de 10 (dias) dias a partir da publicação deste edital, devendo as chapas interessadas em concorrer a todas as vagas, serem enviadas para o
e-mail contato@soumaisrio.org, com os nomes de cada um dos associados
interessados e indicando o cargo que deseja concorrer. No caso de ser inscrita chapa única a eleição será realizada às 16:30 horas por aclamação.

JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE NITERÓI
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO SEBASTIÃO - BLOCO B em
face de ANTONIO PEDRO QUINTANILHA (Processo nº 005653227.2016.8.19.0002): O Dr. RODRIGO JOSE MEANO BRITO,
Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a
ANTONIO PEDRO QUINTANILHA GOES, ESPÓLIO DE EDSON
VELLOSO DOS SANTOS, através de seu inventariante, ESPÓLIO
DE MARIA DA PENHA MOTA DOS SANTOS, através de seu
inventariante, CARLOS ALBERTO MOTA DOS SANTOS e EDSON
VELLOSO DOS SANTOS JUNIOR, de que no dia 01/08/2022, às
12:00 horas, através do portal de leilões on-line (www.rymerleiloes.
com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e
vendido a quem mais der acima da avaliação de R$ 353.353,30; ou
no dia 04/08/2022, no mesmo horário e portal de leilões, a quem
mais der independente da avaliação, o DIREITO E AÇÃO sobre o
Apartamento 1311, do bloco B, situado na Rua São Sebastião
nº 78, Ingá, Niterói/RJ. Cf. o 2º Ofício de Justiça de Niterói, o
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 6.317, registrado em nome
de Edson Velloso dos Santos casado com Maria da Penha Mota
dos Santos. Consta acostado às fls. 31, Instrumento Particular de
Direitos Hereditários figurando como outorgantes cedentes Carlos
Alberto Mota dos Santos e Edson Velloso dos Santos Junior e
outorgado cessionário Antônio Pedro Quintanilha Góes. Débitos
de IPTU: R$ 25.458,75, mais acréscimos legais (2009, 2011 a
2012, 2014 a 2021 - PMN: 436162). Débitos de Taxa de Serviços
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 633,72 (2016
a 2021 - Nº CBMERJ: 2211427-6). Débitos de Condomínio: R$
84.807,12. A venda se dará livre e desembaraçada, com a subrogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no
preço, 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, 19/05/2022. – Eu, Paola Frauches
Victer, Mat. 01-31639- Chefe de Serventia, o fiz datilografar
e subscrevo. Dr. Rodrigo Jose Meano Brito, Juiz de Direito.

com frequência trimestral de relatório. Dentre
as empresas de outros
segmentos, 46% possuem
uma única posição executiva e 47% levam as pautas
de cyber aos conselhos de
forma frequente
“Com exceção do segmento financeiro e das
empresas de maior porte, a pesquisa mostra que
ainda há espaço para que
lideranças do alto escalão
aumentem seus conhecimentos sobre a complexidade do tema. A resposta
passa por um processo de
autodeterminação de um
modelo de segurança para
entender sua dependência
de tecnologia, quais são
suas joias da coroa e, nesse sentido, quais os perfis
(operacional, tático, estratégico) que irão atender à
segurança desta estrutura”, afirma Lincoln Mattos, CEO da Tempest.

Orçamento
Para 65% dos entrevistados, os desafios orçamentários são a principal barreira
da área de segurança digital
de maneira geral. No setor
financeiro, orçamento é um
desafio para 46% das empresas, no entanto, o principal desafio neste setor diz
respeito à falta de alinhamento e/ou envolvimento da cibersegurança em
projetos desde o seu início
(60%).
Por outro lado, os orçamentos em cibersegurança
devem voltar a crescer no
pós-pandemia. Em 2022,
haverá expansão de verbas
em 69% das empresas, enquanto no ano anterior o
percentual foi de 44%. “É
um sinal de maturidade o
fato de as empresas continuarem investindo em cibersegurança mesmo após
o susto inicial da transfor-

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.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO E
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação
indenizatória proposta por SEBASTIÃO AFONSO DA SILVA em
face de RECAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
RENATO SOARES DE MOURA, CAMILLO SOARES DE MOURA
NETTO e EMILIO SOARES DE MOURA (Processo nº 017887354.1999.8.19.0001): O Dr. LEONARDO DE CASTRO GOMES,
Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente
a RECAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
através de seu representante legal, RENATO SOARES DE
MOURA, ESPÓLIO DE CAMILLO SOARES DE MOURA
NETTO, através de seu inventariante Ronaldo Soares de Moura
e EMILIO SOARES DE MOURA, de que no dia 08/08/2022, às
12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro
Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem
como concomitantemente na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala
1.111, Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de R$
1.255.364,27; ou no dia 11/08/2022, no mesmo horário e local,
a quem mais der, a partir de 60% da avaliação, o Apartamento
403, situado na Rua São Salvador, nº 99, Laranjeiras/RJ. Cf.
o 9º RI, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 83.292, com
registro de doação a Camillo Soares de Moura Netto, assistido de
sua mulher Marcia Peixoto Braga, constando no R-14, penhora
oriunda do presente feito. Débitos de IPTU: R$ 1.486,80, mais
acréscimos legais (2022 - Inscrição: 0898569-9). Débitos de Taxa
de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$
259,17 (2016 - Nº CBMERJ: 2315834-8). Débitos de Condomínio:
não há. Os débitos fiscais atrelados ao imóvel serão subrogados no produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo
único, do CTN. Ficam os interessados intimados do leilão pelo
presente edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC.
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, 07/06/2022. – Eu, Marceli da Silva
Argento, Mat. 01-31466 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar
e subscrevo. Dr. Leonardo de Castro Gomes – Juiz de Direito.

mação digital forçada devido aos novos modelos de
trabalho”, analisa Lincoln
Mattos.
A pesquisa detectou que
as ameaças cibernéticas
estão entre os principais
riscos ao negócio, apontamento feito por 64% dos
gestores de cyber de todos
os segmentos consultados.
Essa posição está alinhada
com a percepção de outros
atores econômicos, conforme aponta a pesquisa
The Global Risks Report
2022, do Fórum Econômico Mundial. No quesito
“riscos tecnológicos” aos
negócios, as falhas de cibersegurança aparecem como a
principal ameaça.
Metodologia de pesquisa
A 3° Pesquisa Tempest
de Cibersegurança é uma
pesquisa quantitativa, com
técnica híbrida. Contou

com abordagem online
através do envio de convite
por email para o auto-preenchimento pelo respondente, em duas versões de
questionário, e abordagem
telefônica via CATI com
base em questionário estruturado reduzido em relação
às versões online.
O estudo usou a referência do IBGE que é empregada para a classificação
das indústrias, onde médias
empresas são definidas pela
faixa de 100 a 499 colaboradores e grandes as com mais
500. Para as pequenas empresas, a faixa foi adaptada
para de 50 a 99 empregados
e foram selecionadas dentre
as microempresas e empresas de pequeno porte as
que possuem entre 20 a 49
pessoas. A margem de erro
é de 7,5 pontos percentuais para o total da amostra,
considerando um intervalo
de confiança de 95%.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 012/2022. Datas: 03 de agosto de 2022, às
10 horas. Local: CLUBE DE ENGENHARIA, Avenida Rio Branco, 124, 22º
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br.
Leiloeiro Oficial: Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. O Instituto Municipal de Trânsito Transporte (IMTT), torna público
que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados (automóveis,
motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas)
proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da
concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital
completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua Vereador Chequer
Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, das 9h às 15h ou
ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SENGE-RJ
SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIMVERJ
SINDICATO DOS ADMINISTRADORES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINAERJ
SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SASERJ
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLA – FENATA
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
E DO SETOR PÚBLICO AGRÍCOLA DO BRASIL- FASER
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O pool de sindicatos SENGE-RJ, SIMVERJ, SINAERJ, SASERJ e as Federações FENATA e FASER, por meio deste edital, convocam a todos os
funcionários da EMATER-RIO (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro), associados à Associação dos
Funcionários da EMATER-RIO (AFERJ), a participarem da ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em 27 de julho de 2022, às
13h30, em primeira convocação e quórum regimental; às 13h45, em segunda convocação e às 14:00h com qualquer número de associados, de
forma tele presencial - https://www.even3.com.br/AFERJ para deliberarem
sobre a seguinte PAUTA DE ORDEM DO DIA: 1ª) Aprovação da pauta de
reivindicações para Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023, a ser encaminhada à Empresa; 2ª) Autorização para os Sindicatos celebrarem Acordo
Coletivo de Trabalho 2022/2023, ou Convenção Coletiva, ou ajuizar Dissídio Coletivo e 3ª) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro 15 de julho de 2022.
Olímpio Alves dos Santos
Thiago Ribeiro Castello Branco
Presidente - SENGE-RJ
Presidente – SIMVERJ
Cleres Maciel Azeredo
Maria Aparecida Guerra Vicente
Presidente – SINAERJ
Presidente – SASERJ
Mario Limberger
José Cláudio Fidelis Pereira
Presidente – FENATA
Coordenador Geral – FASER

SEGUNDA VARA CÍVEL NITERÓI.
Edital de Primeiro e Segundo Leilão e Intimação, online e presencial, resumido e extraídos dos autos, Proc. nº. 0023286-36.1999.8.19.0002,
movida por CARLOS ANTONIO CARMELIO E OUTROS em face de CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE MODELO E OUTRA, A
Drª, CLARICE DA MATTA E FORTES, Juíza de Direito em Exercício da Segunda Vara Cível da Comarca de Niterói, Estado Rio de
Janeiro, FAZ SABER: a todos que o presente Edital tomarem conhecimento especialmente os executados que no dia virem, ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a parte acima executada, que no dia 19 de julho 2022 às 14:00h, estará aberto
para primeiro leilão online e presencial no site: www.tostesleiloeiro.com.br (interessados deverão se cadastrar previamente para que
sejam habilitados a tempo de ofertar lances) e no Hall dos elevadores do Edifício da Secretaria, Fórum desta Comarca, com endereço
a Rua Visconde de Sepetíba, 519, Centro, Niterói, pelo Leiloeiro Público Celso de Barros Tostes, mat. 179, será alienado em Primeiro
Leilão, pela melhor oferta acima da avaliação e, se não houver licitante, fica desde já designada à data de 29 de julho de 2022, no mesmo
horário e local, para realização de Segundo Leilão, quando será vendido pelo melhor lance independente da avaliação do bem imóvel
descrito e avaliado as fls. 867: LAUDO DE AVALIAÇÃO: imóvel designado na Rua Comandante Ari Parreiras, nº 350 e 354, bairro Porto
Velho, situado em zona urbana do 4º Distrito de São Gonçalo; cuja descrições e característica são as constantes do Cartório de Registro
de Imóveis da 1º Circunscrição da Comarca de São Gonçalo, sob a matrícula nº36.406, devidamente inscrito na PMSG sob o nº31025000; onde se encontra edificado um Prédio próprio. O prédio acima mencionado encontra-se em bom estado de conservação. Avaliado
o imóvel acima descrito no valor de R$ 11.000.000,00 (onde milhões de reais). Devidamente registrado das Certidões expedidas do
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóvel de São Gonçalo. Matrícula nº 36.406. Imóvel na Rua Comandante Ary Parreiras nº350 e
354, Porto Velho. Proprietário: Casa de Saúde e Maternidade Modelo LTDA. Imóvel: n. 33, Loja 01, matrícula 99654, situado na
rua Américo Ribeiro. Proprietária – CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE MODELO LTDA. Imóvel: matrícula 99644, n. 33, Loja 02,
situado na Rua Américo Ribeiro, Proprietária – CASA DE SAUDE E MATERNIDADE MODELO LTDA, Imóvel: matrícula 99645, Rua
Américo Ribeiro, n. 33 sobrado, Vila da Cardiga, Porto Velho. Proprietário: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE MODELO LTDA. As
certidões encontram-se nos Autos e serão lidas pelo Sr. Leiloeiro, no ato do pregão. O imóvel será vendido livre e desembaraçado de
débitos de IPTU conforme preceitua o Parágrafo Único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Cientes ainda, que a arrematação
far-se-á, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante de acordo com o Art. 892 do NCPC, acrescido da Comissão do
Leiloeiro de 5%, e Custas Judiciais de 1%, até o limite estabelecido pelo regimento de custas em vigor. O interessado em adquirir o
bem em prestações, deverá apresentar em juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão proposta de aquisição do
bem, na forma do Artigo 895 do CPC. Caso a proposta para venda ocorrer após a realização dos leilões, será devida a comissão de
5% ao Leiloeiro. O preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida
através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de Edital Publicado no
Site www.tostesleiloeiro.com.br em 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista,
no prazo de 24 horas do termino do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; a conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada
ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos os prazos sem que o (s) arrematantes (s) tenham (m) realizado o
(s) deposito (s) tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como
a perda de caução, voltando o (s) bem (ns) ao novo leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso. O presente edital
será afixado no local de costume e publicado através do site de leilões online: www.tostesleiloeiro.com.br. O Edital encontra-se na
íntegra, nos Autos do processo e no Site do Leiloeiro. Dado e passado nesta cidade e comarca de Niterói– RJ. Aos dez dias do mês
de junho do ano de 2022. Eu, (José Manuel Moreira), mat. 01/25914, Chefe da Serventia, assino e subscrevo por ordem do MM. Juízo.

Financeiro 9

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 15 de julho de 2022

Três perguntas: uma plataforma de checklist
Por Jorge Priori

C

onversamos sobre
a startup Checklist
Fácil com seu
CEO Rafael Zambelli.

O que faz a Checklist
Fácil?
Nós levamos mais eficiência operacional para as
empresas que buscam alcançar um padrão de processo e de qualidade no seu
produto ou serviço. Normalmente, essas empresas
possuem rotinas recorrentes de checagem e auditoria.
O que nós fizemos foi profissionalizar esse processo
através de uma plataforma
SaaS (Software as a Service) junto com um aplicativo off-line, com o qual uma
pessoa pode ir a campo e
fazer uma auditoria sem
acesso a internet, fazendo
a sincronização dos dados
posteriormente.
Nós disponibilizamos a
plataforma, mas não montamos os checklists. Nós
treinamos os clientes para
que eles possam montar
seus questionários dentro
da plataforma. Até então, as
empresas tinham listas onde
faziam as suas checagens.
Quando nós estruturamos esse processo, nós
entendemos que ao se realizar um processo de auditoria de checagem, uma
empresa possui pessoas
envolvidas, registro de
conformidades e desconformidades, e aprovações.
Por exemplo, quando um
franqueador vai na loja de
um franqueado, ele registra tudo o que está acontecendo, batendo fotos e
gravando áudios. A plataforma permite a inserção
dessas mídias e possui localização GPS para que a
empresa saiba que o auditor esteve de fato na loja
fazendo a auditoria. A plataforma também possui o
bloqueio de galeria para
que fotos antigas não possam ser reutilizadas.
Nós fomos inserindo
uma série de tecnologias
para apoiar o processo de
checagem, saindo do papel
com “tiquezinhos”, sem informação em tempo real,

sem saber se aquilo é verídico e se não está com viés
de interpretação de quem
está auditando. Nós empacotamos esse processo e o
deixamos robusto. Com isso, as empresas conseguem
adaptar diversos processos
de checagem a nossa ferramenta.
Devido à flexibilidade,
as empresas constroem
perguntas de diversas maneiras, muitas delas dependentes em que se a resposta
for não, o sistema te obriga
a bater uma foto para concluir o checklist ou criar um
plano de ação pré-configurado de forma a que ele caia
no departamento responsável pela solução do problema.
Por exemplo, vamos imaginar que uma inspeção
de infraestrutura está sendo feita numa fábrica, e é
constatado que há uma viga
rachada. Haverá uma pergunta sobre isso, e quando
for registrada a não conformidade, o sistema vai exigir o registro de uma foto
e a criação de um plano de
ação, que será direcionado
para a área de infraestrutura, que vai registrar a solução desse problema dando
início a um workflow para sua aprovação. A solução vai além da checagem,
abrangendo também a resolução dos problemas identificados na checagem.
A Checklist foi montada
com o conceito de bootstrapping, utilizando o próprio dinheiro gerado. Nós
sempre geramos caixa, diferente do que o mercado
de startups se acostumou.
O caixa gerado no primeiro mês pagou o segundo,
que gerou caixa para pagar
o terceiro, e assim nós nos
consolidamos sem nunca
termos pego um empréstimo. Essa característica é
muito forte na nossa cultura. Nós somos executores e austeros com os
gastos, diferente de muitas
startups que ficam queimando caixa e acelerando
com alta velocidade. Nós
caminhamos sozinhos até
a venda para a Softplan
(início de 2021) e estamos
crescendo 50% ao ano.

Divulgação Checklist Fácil

Como surgiu o conceito da startup?
Inicialmente, a empresa
fazia sistemas personalizados como e-commerces, sites e controles de estoque.
Um dia, um cliente que tinha uma rede de lojas, e
para o qual nós havíamos
desenvolvido um site, nos
pediu um sistema para que
ele pudesse checar as lojas
dos seus franqueados. Cabe destacar que um franqueador quer padrão de
qualidade. É como um Big
Mac: estando na China ou
no Brasil, você vai comer o
mesmo sanduíche.
Esse cliente nos contou
que estava “enxugando gelo”. Ele ia nas lojas, dizia o
que estava errado, o franqueado dizia que ia arrumar
em dois ou três dias, mas,
na verdade, só ia arrumar
um mês depois na véspera
do seu retorno para visitar a
loja novamente.
Assim, nós fomos para
uma das lojas do franqueador e verificamos que ele
checava itens como visual
merchandising, mercadorias soltas nos provadores
para prevenir perdas e organização de estoque, como
caixas espalhadas e produtos colocados nas caixas
erradas. A partir dessa demanda, o sistema foi desenvolvido. Por coincidência,
nosso cliente era presidente
da Associação Brasileira de
Franquias do Rio Grande
do Sul. Ele gostou tanto do
protótipo, que fizemos em

dois meses, que nos levou
a uma reunião da ABF. Nós
fizemos a apresentação e
saímos com mais três contratos. Daí não parou mais.
A plataforma foi construída de acordo com as
necessidades dos clientes.
O plano de ação e a inserção de fotos foi um pedido
dos franqueadores do Rio
Grande do Sul, já que na
primeira versão só se podia
responder perguntas e fazer
comentários.
Como está a resposta
do mercado?
Eu percebo que o mercado amadureceu com relação
ao nosso conceito nos últimos três anos. Lá no início,
entre 2014 e 2015, eu tinha
que convencer os clientes
de que era uma ferramenta importante, mas hoje as
empresas já entendem que
precisam de uma ferramenta para apoiar os seus processos de checagem, se não
vira uma pilha de folha com
“chequizinho” num canto da empresa que não vai
servir para nada. Hoje nós
estamos com mais de mil
clientes, e a ferramenta tem
se espalhado pelo mercado.
Com relação à América
Latina, nós já temos clientes em 14 países, como México, Chile, Colômbia e El
Salvador. Há um mercado
enorme no exterior, mas eu
sinto que o Brasil está um
passo à frente em termos de
maturidade em não ter aversão a novas tecnologias.

PRODOMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF Nº 30.831.028/0001-31 e NIRE 33.3.00318267
REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/06/2022
Aos 20 de junho das 2022 às 10:00hs, na sede da empresa, a integralidade
dos acionistas da PRODOMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
se reuniram e deliberaram, por unanimidade, pela redução do capital social
da sociedade de R$3.165.001,68 (três milhões cento e sessenta e cinco mil
e um real e sessenta e oito centavos) para R$492.930,00 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e trinta reais), com a absorção do prejuízo fiscal
de R$2.672.071,68 (dois milhões seiscentos e setenta e dois mil e setenta e
um reais e sessenta e oito centavos), e sem restituição de valores aos acionistas. Terminados os trabalhos, lavrou-se a ata que, após lida e aprovada,
foi assinada por todos os acionistas, cumprindo assim todas as formalidades
legais. Presidente: Gilberto Alves costa; Secretária: Yara Nunes Alves Costa.

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Liquidação.
Cia Aberta. CNPJ 02.117.801/0001-67. NIRE: 33300318968.
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 1.
Data, hora e local. Às 14h do dia 29/04/2022, de forma exclusivamente
virtual, via plataforma Teams. 2. Convocação. A convocação é dispensada
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (a “Lei nº 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença. Acionistas representando a totalidade do capital social. Presente, ainda, para atender a pedidos
de esclarecimentos dos acionistas, o liquidante Eximia Capital Partners, por
seus representantes Carlos Eduardo Reich de Sampaio e Marcelle Santos de
Vasconcellos. Os acionistas dispensaram a presença do representante do auditor independe da Cia, BDO RCS Auditores Independentes S/S, nos termos
do artigo 134, §2º, da Lei 6.404/1976. 4. Mesa. Presidente: Carlos Eduardo
Reich de Sampaio. Secretária: Marcelle Vasconcellos. 5. Ordem do Dia. Em
AGO: i) Aprovação das contas apresentadas pelo Liquidante, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Bonaire Participações S.A.
– Em Liquidação (“Bonaire” ou “Cia”), referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2021 e do quadro geral de credores na data-base de 31/12/2021,
acompanhadas do parecer dos auditores independentes; ii) Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2021; iii) Eleição dos membros
do Conselho Fiscal, para cumprimento de mandato até a AGO de 2023; Em
AGE: iv) Fixação da remuneração anual global dos administradores da Cia;
v) Alteração da sede social da Cia; e vi) 3ª Partilha Antecipada de Ativo, nos
termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76. 6. Deliberações tomadas por
unanimidade. Em AGO: 6.1. Aprovar, sem reservas, as contas apresentadas
pelo Liquidante, as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2021 e o quadro geral de credores na data-base de 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes,
em conformidade com a publicação efetivada no jornal Monitor Mercantil
no dia 30/03/2022. 6.2 Aprovar a absorção do prejuízo no montante de R$
11.110.731,68 (onze milhões, cento e dez mil, setecentos e trinta e um reais e
sessenta e oito centavos) pela reserva de lucros a realizar e parcialmente pela
reserva legal. 6.3 Aprovar a eleição dos membros titulares e seus respectivos
suplentes para composição do Conselho Fiscal da Cia, conforme indicados
abaixo, a fim de cumprirem mandato até a realização da AGO de 2023, a saber: (i)Sr. Douglas José Nero, brasileiro, casado, bacharel em administração,
portador da carteira de identidade nº 12.839.001-3, inscrito no CPF sob o nº
042.860.048-48, como membro titular, e seu suplente Sr. Paulo de Sá Pereira,
brasileiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 5202190
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 878.300.198-00, ambos com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Santos, n° 2.477; (ii)
Sra. Aloísio Macário Ferreira de Souza, brasileiro, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade nº 04565759-0 IFP/RJ, inscrito no
CPF sob o nº 540.678.557-53, residente à Rua Homem de Melo, 315, apto
101, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, como membro titular, e seu suplente Sr. Cristiano Machado Costa, brasileiro, bacharel em economia, portador da carteira
de identidade nº 1016752204, inscrito no CPF sob o nº 810.485.480-15, residente à Rua Dr. Dário de Bittencourt, 300, apto 1903 B, Porto Alegre - RS; e,
(iii) Sr. Ivan Mendes do Carmo, brasileiro, divorciado, formado em economia,
titular da carteira de identidade nº 584.786 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº
279.786.131-00, residente à SEPS 702/902, conj. B, bloco A, 2º andar, Brasília
– DF, como membro titular, e seu suplente Sr. Tarcísio Luiz Silva Fontenele, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 5919,
expedida pela OAB, inscrito no CPF sob o nº 265.672.021-49, com endereço
profissional à SEPS/EQ 702/902, conjunto B, bloco A, Ed. General Alencastro,
Brasília – Distrito Federal. Os Conselheiros ora eleitos declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercerem
atividades mercantis e atenderem aos requisitos previstos no artigo 1.011 da
Lei nº 10.406/2002, no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM 367,
de 29 de maio de 2002. Em AGE: 6.4. Aprovar para o exercício de 2022, a fixação de remuneração global anual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
ao Conselho Fiscal da Cia. 6.5. Aprovar a alteração da sede social da Cia, que
passará da Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para a Av. Ayrton Senna, 3000,
sala 4098 – Bloco Itanhangá, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro – CEP: 22775-003. 6.6. Considerando o desconhecimento, na presente data, da existência de débitos pendentes da Cia, bem como que os recursos
financeiros disponíveis na Cia superam as possíveis obrigações financeiras
que a Cia ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação,
verificados por meio da análise das Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício de 2021, os acionistas aprovam a 3ª partilha antecipada de ativo, nos
termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76, no montante de R$6.300.000,00 (seis
milhões e trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, correspondentes
ao valor bruto por ação de R$ 0,094411898, cujo pagamento será efetuado a
partir de 05/05/2022 diretamente pela Cia aos seus acionistas, com base na
posição acionária em 04/05/2022. 7. Encerramento. Nada mais havendo a
tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata
no livro próprio. Assinaturas: Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: Fundação
CESP, Fundação Sistel de Seguridade Social, Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e SABESPREV - Fundação Sabesp de Seguridade
Social. Rio de Janeiro, 29/04/2022. “A presente ata é cópia fiel da via lavrada
em livro próprio.” Marcelle Vasconcellos - Secretária. Arquivado em 30/06/2022
sob o número 00004974991. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.
UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta. CNPJ 02.162.616/0001-94. NIRE: 33300166190.
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 1.
Data, hora e local. Às 11h30 do dia 29/04/2022, de forma exclusivamente
virtual, via plataforma Teams. 2. Convocação. A convocação é dispensada
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (a “Lei n.º 6.404/76”) em face da presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas
apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença. Acionistas representando a totalidade do capital social. 4. Mesa. Presidente: Helder Rocha
Falcão. Secretária: Marcelle Vasconcellos. 5. Ordem do Dia. 5.1) Aprovar as
contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício findo em 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com a publicação efetivada no jornal Monitor
Mercantil no dia 29/03/2022; 5.2) Destinação do Lucro Líquido do exercício
findo em 31/12/2021; Em AGE: 5.3) Fixação da remuneração anual global
dos administradores para o exercício social de 2022; 5.4) Alteração do endereço da sede da Cia. 6. Deliberações tomadas por unanimidade. Em
AGO: 6.1 Registrada a abstenção do acionista Helder Rocha Falcão, Administrador da Cia, o acionista aprovou, sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em
31/12/2021, em conformidade com a publicação efetivada no jornal Monitor
Mercantil no dia 29/03/2022; 6.2 Registrada a abstenção do acionista Helder
Rocha Falcão, Administrador da Cia, o acionista aprovou, sem ressalvas, a
destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2021, no valor de
R$30.481.913,40 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos
e treze reais e quarenta centavos) da seguinte forma: (i) A Cia deixa de constituir a Reserva Legal, tendo em vista já ter atingido o limite de 20% do capital
social, nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A. e alterações posteriores;
(ii) Distribuição de Proventos, no valor total de R$30.481.913,40 (trinta
milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e treze reais e quarenta
centavos), correspondente ao valor bruto de R$ 0,58130540755 e ao valor
líquido de R$ 0,4941095964 por ação do capital social, sendo: (ii.a) JCP no
valor de R$ 1.452.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e dois mil
reais), correspondente ao valor bruto de R$ 0,027690369 e ao valor líquido de
R$ 0,023536813 por ação do capital social, deliberado na RCA realizada em
29/06/2021 e efetivamente pagos em 28/12/2021, imputados aos dividendos
mínimos obrigatórios; (ii.b) JCP no valor de R$ 3.400.000,00 (três milhões e
quatrocentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R$ 0,064839708 e
ao valor líquido de R$ 0,055113751 por ação do capital social, deliberado na
RCA realizada em 22/12/2021 e efetivamente pagos em 28/12/2021, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; (ii.c) Dividendos Intermediários
no valor de R$ 13.407.000,00 (treze milhões, quatrocentos e sete mil reais),
correspondente ao valor bruto de R$ 0,255678227 por ação do capital social, deliberado na RCA realizada em 22/12/2021 e efetivamente pagos em
28/12/2021, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; e, (ii.d) Dividendos Adicionais no valor de R$ 12.222.913,40 (doze milhões, duzentos e vinte
e dois mil, novecentos e treze reais e quarenta centavos), correspondente ao
valor bruto de R$ 0,23309710129 por ação do capital social, aos acionistas
com posição acionária na data base de 04/05/2022. Os dividendos adicionais
ora aprovados serão pagos em data a ser oportunamente definida pela Cia
até 31/12/2022. Em AGE: 6.3 Registrada a abstenção do acionista Helder
Rocha Falcão, Administrador da Cia, o acionista aprovou, sem ressalvas, a
fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício
social de 2022 em até em até R$259.200,00 (duzentos e cinquenta e nove
mil e duzentos reais), sendo de até R$43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) para o Conselho de Administração e R$216.000,00 (duzentos e
dezesseis mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será
distribuída conforme o previsto nos Artigos 13 e 19 do Estatuto Social da Cia.
6.4 Os acionistas aprovaram a alteração do endereço da Cia, que passará da
Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, Município e Estado
do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para a Av. Ayrton Senna, 3000 – Bloco Itanhangá – sala 4098 - Via Parque Comfort Working – Barra da Tijuca, também
no Município e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-003. 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada
e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Helder Rocha Falcão (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: Ennesa Fundo de Investimento de Ações, por seu Gestor, Arguciacapital
Gestão de Recursos Ltda e Helder Rocha Falcão. Rio de Janeiro, 29/04/2022.
“Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.” Marcelle
Vasconcellos – Secretária. Arquivado na Jucerja em 11/07/2022 sob o número
00004991445. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.
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Setor de varejo dispara na
bolsa: especialistas comentam

Santander vai devolver
R$ 79 mi por cobrar
tarifas irregulares

setor de varejo
voltou a ser destaque com fortes altas. A Magazine Luiza
(MGLU3) chegou a liderar
a alta do setor com ganhos
de 11.4%. Outros destaques
do setor são VIA, Americanas e Natura. Mas por que
isso está acontecendo com
o setor? Segundo Marcus
Labarthe, sócio-fundador
da GT Capital, a queda das
commodities tem ajudado
no arrefecimento da inflação.
“A queda já é significativa desde o rally de baixa.
Esse contexto de inflação
mais controlada também
contribui positivamente
para os setores que foram
mais impactados nos últimos meses de varejo e

O

O

construção civil”, afirma.
Vitorio Galindo, head
de análise fundamentalista
da Quantzed, afirma que
o principal drive pata essa
alta no setor é a queda do
petróleo e expectativa do
mercado em relação a melhora da inflação em cenário de juros altos: “Qualquer correção ou repique
nesse setor do varejo acaba sendo bem relevante
devido à grande queda que
os ativos sofreram nos últimos meses”.
A queda do petróleo,
segundo ele, gera para o
mercado uma visão de que
a inflação pode estar diminuindo ou pelo menos estabilizando. “Vemos, com
isso, uma queda na curva de
juros. E os principais seto-

res beneficiados com queda
nos juros são os de comércio, varejo e construção civil”, diz Vitorio.
De acordo com Idean
Alves, sócio e chefe da mesa
de operações da Ação Brasil
Investimentos, o potencial
risco de recessão econômica global já está no radar
dos investidores, mas, apesar disso, ele vê recuperação para o setor. “O varejo
que vem sofrendo desde o
começo da pandemia, com
ações como as da Magazine
Luiza, Via Varejo, e Lojas
Americanas caindo mais
de 50%, com um cenário
econômico mais desafiador,
política instável, inflação alta, e desemprego como reflexo da potencial recessão,
pode se recuperar à medida

que se tenha uma reversão
na curva de juros”, diz.
Para ele, com o Copom elevando a Selic para controle da inflação e
à medida que um cenário
de maior estabilidade for
se desenhando, os juros
devem cair, o que deve
gerar um efeito inversamente proporcional com
Selic para baixo e boas
empresas de varejo para
cima. “Além desses setores, quem pode se beneficiar da reversão de juros
é o setor de tecnologia,
que já bateu na média uma
queda de 70%, e que pode
indicar uma mudança de
tendência com um cenário
econômico mais claro, pós
eleições, e maior confiança
do consumido”, completa.

TCU: infraestrutura hídrica
do país está sem planejamento

O

Tribunal de Contas da União
(TCU) verificou
que a infraestrutura hídrica
brasileira está sem planejamento a longo prazo. O
órgão fiscalizador verificou
ainda a ausência de integração entre setores e falta de
coordenação nos investimentos previstos.
A descoberta foi feita
em levantamento do tribunal para identificar fluxos
de estruturação dos grandes projetos na área de
infraestrutura hídrica no
âmbito do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR) e de suas entidades vinculadas: Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francis-

co e do Parnaíba (Codevasf) e o Departamento
Nacional de Obras Contra
as Secas (Dnocs).
Além da falta de planejamento a longo prazo e
integração entre setores,
existem também deficiências na coordenação central
da carteira de investimentos no âmbito do governo,
sem uma maior coordenação com os demais órgãos
públicos intervenientes. Segundo o tribunal, inexiste
um sistema centralizado de
informações sobre os empreendimentos em andamento e critérios técnicos
e objetivos que orientem a
seleção e a priorização de
investimentos.
Para o advogado especia-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPERATIVA PARA AQUISICAO
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOS BANCARIOS DE CAMPOS
DOS GOYTACAZES RJ COPAMAT – CONVOCAÇÃO DE AGE –
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A Coordenadora da
Comissão Administrativa da COOPERATIVA PARA AQUISICAO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOS BANCARIOS DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES RJ COPAMAT, registrada na JUCERJA sob o NIRE
33.4.0005331-1, e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 20.856.980/000136, Sra. Carolina Paiva Canedo Pikelhaizen, no exercício das suas
atribuições, convoca os cooperados para participarem da AGE –
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26/07/2022,
nas dependências de sua futura sede situada à Rua Senador Dantas,
71, Sala 901, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20031-202. Em primeira
convocação às 18:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do total
de seu quadro de cooperados; em segunda convocação às 19:00 h com
a presença mínima de metade mais um de seu quadro de cooperados, e
em terceira e última convocação às 20:00 h com a presença mínima de
10 (dez) cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa
possui no seu quadro social 20 (Vinte) cooperados. Conforme disposto
no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar
a distância na Assembleia, caso necessário, nos termos do disposto na
regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial
e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida Provisória
nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1)
Apresentação da Prestação de Contas relativa aos exercícios de 2014
até 2021 conforme itens abaixo: a) Apresentação do Relatório de Gestão
da Diretoria: b) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração de
Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho
Fiscal sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da
Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do
Exercício. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas
composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e
Demonstração de Sobras ou Perdas dos Exercícios de 2014 até 2021;
3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio de Sobras ou
Perdas dos Exercícios de 2014 até 2021; 4) Eleição dos membros do
Conselho Fiscal para o mandato de 1 (hum) ano – 2022/2023; 5) Registro
da Ratificação de Entrada e Saída de Sócios: a) Saída de sócios; b) Entrada
de novos sócios e restruturação do quadro social; 6) Eleição da Nova
Diretoria Executiva para exercício do mandato do quadriênio 2022/2026;
7) Proposta da Diretoria para deliberação da Assembleia de Reforma do
Estatuto Social conforme itens a seguir: a) Mudança da Razão Social e
Título Fantasia da cooperativa; b) Mudança do Objeto Social – Atividades
Econômicas; c) Mudança do Endereço da Sede Social – Transferência
da sede da cooperativa para o Município do Rio de Janeiro – RJ; d)
Alteração da Estrutura dos cargos da Diretoria; e) Alteração do Capital
Social; f) Retificação do Código da Natureza Jurídica para Cooperativa
de Consumo – 233-0; f) Mudanças e consolidação da nova redação do
Estatuto Social. 8) Demais assuntos de interesse social sem deliberação.
Campos dos Goytacazes – RJ, 15 de julho de 2022 – Carolina Paiva
Canedo Pikelhaizen – Coordenadora da Comissão Administrativa.

lista em infraestrutura e sócio do Schuch Advogados,
Marcus Pessanha, “a expansão da infraestrutura hídrica
é um dos grandes gargalos
do desenvolvimento nacional e as necessidades da
população devem sempre
pautar a atividade administrativa no Estado Democrático de Direito, em especial
neste segmento tão sensível
para as políticas de saúde
pública e redução das desigualdades sociais.”
“O aumento da capacidade de modelar com qualidade, executar e entregar de
maneira efetiva e eficaz projetos no segmento de saneamento básico, deve ser algo
a ser objeto não só de um
planejamento estratégico

do poder Público, como
também de especial atenção por parte da iniciativa
privada. As oportunidades
de negócios no segmento,
que são muitas e variadas,
devem ser exploradas com
foco diversificado, buscando não só a expansão da sua
lucratividade, mas também
o atendimento das finalidades da coletividade”, afirma
o especialista.
O TCU aponta em seu
relatório a necessidade de
melhorias urgentes para o
desenvolvimento do setor.
Elas se referem à estruturação dos projetos, de modo a
garantir níveis aceitáveis de
eficiência, de eficácia e de
efetividade desses empreendimentos.

GLIMDAS PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.526.602/0001-48 - NIRE Nº 3330027083-3
Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130,
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Local, Data e Hora: 30.06.2022, às 15h, na Rua
Engenheiro Álvaro Niemeyer nº 76, São Conrado, Rio de Janeiro - RJ. 2. Convocação: Dispensada nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.
3. Mesa: Israel Klabin (Presidente) e Mônica Maria Welsing (Secretária).
4. Presenças: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da
Sociedade Empresária. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício
social encerrado em 31.12.2021, publicado em 29.04.2022, edição, impressa
e digital, no Jornal Monitor Mercantil e na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme Recibo de Publicação/
Hash de Publicação: D9EDFB51F0AB2E8C8E416BB248AD9D516886C9A7.
6. Quorum de Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos ocorridos
na Assembleia Geral Ordinária: a) Leitura, exame, discussão e aprovação,
sem reserva, do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, considerada sanada
a falta de anúncios e a inobservância dos prazos previstos no art. 133, da Lei
6.404/76, como facultado no seu parágrafo 4º; b) Não houve retenção para a
conta destinada à constituição da reserva legal, em face do saldo ora existente
no patrimônio líquido já ter atingido o limite de 20% (vinte por cento) do Capital
Social; c) Deliberada a manutenção do Capital Social, bem como a manutenção da atual quantidade de ações; d) Deliberada a distribuição de dividendos,
no montante total de R$ 24.355.033,87 (vinte e quatro milhões e trezentos e
cinquenta e cinco mil e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) à conta
de reserva de lucros; e) Deliberada a eleição da nova Diretoria pelo prazo
de 03 (três) anos, tendo como Presidente Israel Klabin, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 00.555.997-6 do DETRAN/
RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.143.857-53, com endereço comercial na
Rua Engenheiro Álvaro Niemeyer, nº 76, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ, e,
como Diretores sem designação especial Alberto Klabin, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 02.371.671-5 do
DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 261.062.567-72, com endereço
comercial na Praia do Flamengo, nº 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, e Gabriel Klabin, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da
carteira de identidade nº 20.318.597-0 do DETRAN/RJ e inscrito no CPF/
MF sob o nº 101.169.347-00, com endereço comercial na Rua Engenheiro
Álvaro Niemeyer, nº 76, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ. f) Os honorários
mensais da Diretoria foram fixados em R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e
doze reais), para cada um de seus Diretores. 8. Termo de Encerramento:
Nada mais foi tratado, sendo encerrada a Assembleia. Esta ata foi achada
conforme, e segue assinada conforme adiante indicado. 9. Acionistas
Presentes e Assinaturas: Israel Klabin (usufrutuário com direito a voto e
Presidente da Mesa), Espólio de Maurício Klabin, neste ato representado
por seu Inventariante João Alfredo Dias Lins e Mônica Maria Welsing
(Secretária da Mesa). Confere com o Original. Israel Klabin - Presidente.
Mônica Maria Welsing - Secretária. JUCERJA nº 4997429 em 14/07/2022.

Banco Santander, uma das instituições financeiras privadas que mais
lucram no Brasil, foi flagrado pelo Banco Central
(BC) por cobrar taxas irregulares de seus clientes entre os anos de 2014 e 2022
e terá de devolver cerca de
R$ 79,1 milhões a quase
56 mil de correntistas lesados. Entre as irregularidades estão juros acima dos
limites estabelecidos pelo
BC em cheque especial e
cartão de crédito e tarifas
cobradas de microempresários e microempreendedores individuais (os
MEI´s) por envio de PIX,
que é gratuito para pessoas físicas e jurídicas desde
a implantação da ferramenta.
Deste total, segundo o
BC, cerca de R$ 43,2 milhões serão ressarcidos pelos casos de irregularidades
no cheque especial e R$
18,3 milhões por valores
cobrados a mais em antecipações de parcelas de faturas de cartão. Mas havia
mais irregularidades. No
acordo firmado com o BC,
em maio, o Santander informou que 90% das cobranças indevidas já haviam sido
solucionadas e seus clientes ressarcidos. O que restou, ainda de acordo com
o banco, será solucionado
“dentro do prazo compromissado”.
Os quase R$ 80 milhões
que o Santander terá de
devolver a seus clientes é
pouco se comparado ao
lucro líquido da instituição.
Somente no primeiro trimestre deste ano, o banco
obteve um lucro de R$ 4
bilhões, valor 1,3% maior
que no mesmo período do

ano passado e 3,2% a mais
que no quarto trimestre de
2021. A filial brasileira do
banco, que é espanhol, é a
mais lucrativa em todo o
mundo.
Segundo a Central Única
dos Trabalhadores (CUT),
no ano passado, o lucro total, de R$ 16,4 bilhões representou 26,9% do lucro
global do banco, de acordo
com análise do Dieese. Ao
mesmo tempo em que apresenta todo esse acúmulo de
capital, o Santander, é uma
das instituições que mais
contribuem para o desemprego no Brasil. O saldo de
contratações no ano passado, positivo, na verdade
esconde a precarização do
trabalho.
“Apesar do aumento
das contratações é fato
que as mesmas ocorreram
de terceiros e não de bancários. Houve redução de
direitos e condições de
trabalho precárias”, afirmou Lucimara Malaquias,
coordenadora da Comissão de Organização dos
Empregados do Santander em entrevista para o
portal da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro (Contraf-CUT). Ela
disse ainda que se considerado o período de dez
anos (2012 a 2021) houve uma redução de 5.198
postos de trabalho bancário no banco.
Outro desserviço do Santander, além da precarização
do trabalho é o fechamento
de agências. Entre março de
2021 e março de 2022 foram fechadas 332 unidades,
o que contribui para, além
de demissões, uma piora no
acesso a agências bancárias
pela população.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE TRABALHO SALLUTAR – O Diretor Presidente
da COOPERATIVA DE TRABALHO SALLUTAR, inscrita no CNPJ sob
o Nº. de registro 31.294.916/0001-25, registrada na JUCERJA sob o
NIRE 33.4.0005682-5, no exercício de suas atribuições, convoca todos
os associados em dia com suas obrigações para participarem da AGE
– Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na Rua Senador
Dantas, 71, Sala 901, CEP: 20031-202, no dia 27/07/2022, com primeira
convocação às 08:00 h, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos
associados, em segunda convocação as 9:00h com a presença mínima
da metade mais 1 (um) dos associados e em terceira e última convocação
às 10:00 h com a presença mínima 50 (cinquenta) cooperados ou, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do total de cooperados, prevalecendo o
menor número, para deliberarem sobre a pauta a seguir. Conforme
disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar
e votar a distância na Assembleia, caso necessário, nos termos do
disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida
Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). Para efeito de quórum, na
data da presente convocação a cooperativa possui 21 (vinte um)
cooperados no seu quadro social. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte:
1) Eleição da Nova Diretoria para exercer o mandato no quadriênio
2022/2026; 2) Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ,
15 de julho de 2022 – Rafael de Souza Tomaz – Diretor Presidente

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCE SAINT GOTHARD
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.
Caros senhores condôminos, de acordo com o Código Civil, em seus artigos 1.349 e 1.355, nós, representando um quarto das frações ideais do
Condomínio do Edificio Residence Saint Gothard, inscrito no CNPJ sob o
nº: 72.527.435/0001-08, situado na Rua Coronel Paulo Malta Rezende nº
35, Barra da Tijuca, nesta cidade, Rio de Janeiro-RJ, subscritos abaixo,
convocamos vossa senhoria para uma Assembleia Geral Extraordinária,
no supramencionado Condomínio, no dia 25/07/2022 às 20:00 hs, em primeira convocação, contando com a presença da metade dos votos totais
ou às 20:30 hs, em segunda convocação, no mesmo local e dia, com qualquer número de presentes, para deliberação sobre os seguintes assuntos:
1. -Solicitação de explicações ao Síndico e Conselho sobre a gestão atual;
2. -Possibilidade de renúncia; 3. -Deliberação sobre a destituição do (Síndico, Subsíndico e Membros do Conselho Fiscal/Consultivo); 4. -Eleição
de novos representantes para a função de Síndico, Subsíndico e Membros
do Conselho Fiscal/Consultivo; Observações: * É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações específicas; * A ausência dos
senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. * Os condôminos
em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar
nas deliberações. Cordialmente, Condôminos das unidades: 108, 304, 404,
405, 406, 508, 605, 704, 705, 706, 708, 807, 906, 1103, 1104, 1106, 1 203, 1206,
1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1406, 1506, 1507, 1508, 1706, 1803,
1804, 1805, 1806, 1903, 1904, 1905, 2007, 2008, 2302, 2303, 2306, 2308,
2401, 2402, 2403, 2405, 2407, 2503, 2506, 2602, 2605, 2608, 2701 e 2708.

