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QUESTÃO
NACIONAL HOJE

CAMPANHA PARA
LIMITAR OS JUROS

SUSTENTABILIDADE,
SAÚDE E NUTRIÇÃO

Luta mais ampla, e estamos mais
despreparados. Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho, página 2

Mais de 70 países possuem teto
para cobrança de taxas.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Impedir que 99% da população sejam
sacrificados pelo desfrute de 1%.
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

Julgamento do
Twitter contra Musk
será em outubro
A justiça do estado norte-americano de Delaware marcou para
outubro o julgamento do processo em que o Twitter cobra do bilionário Elon Musk que cumpra o
acordo de compra da rede social
por US$ 44 bilhões. Musk pediu
que o julgamento fosse realizado
em fevereiro, enquanto o Twitter
solicitou no final de setembro. Segundo a agência de notícias Reuters, a juíza Kathaleen McCormick disse que as partes são capazes
de lidar com um julgamento acelerado (fast track), necessário por
ser o Twitter uma empresa com
ações na Bolsa de Valores.

Bolha do Alicate: 10
anos depois, como
está ação da Mundial
Em julho, completam-se dez
anos do escândalo conhecido como a Bolha do Alicate, em que as
ações da empresa Mundial subiram cerca de 3.000% em apenas
quatro meses, para depois despencarem 86% em apenas três dias.
Os resultados atuais mostram
que a crise nunca foi superada.
Durante os últimos dez anos,
as ações da Mundial (MNDL3)
chegaram a se valorizar, mas
nunca mais atingiram o pico da
bolha. Página 5

Mais de 6 milhões de brasileiros
pediram demissão em 12 meses

Petrobras reduz
gasolina mas
mantém preço
do diesel

Grande Renúncia: país bate recorde de pedidos

A Petrobras anunciou nesta
terça-feira redução de R$ 0,20 no
preço médio da gasolina vendida
às distribuidoras de combustível. O reajuste vale a partir desta
quarta-feira, fazendo com que o
litro fornecido pelas refinarias da
estatal caia de R$ 4,06 para R$
3,86. A estatal afirma que a parcela de seu preço no valor pago pelo
consumidor vai cair, em média, de
R$ 2,96 para R$ 2,81, a cada litro
vendido na bomba. Não houve
alteração no preço do diesel, cujo
litro permanece em R$ 5,61 desde
18 de junho.
A diminuição é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. Segundo comunicado divulgado pela empresa, “essa redução
acompanha a evolução dos preços
internacionais de referência, que
se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente
com a prática de preços da Petrobras”.
Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única
dos Petroleiros (FUP) lembra
que a redução acontece depois
de a gestão Bolsonaro ter promovido uma alta acumulada de
169,1% no preço do combustível, na refinaria, ao longo de
seu governo.
“É inadmissível que o Brasil,
autossuficiente em petróleo, tenha que se submeter à equivocada política de preço de paridade
de importação (PPI), que reajusta
os combustíveis com base na cotação internacional do petróleo,
variação do câmbio e custos de
importação.

N

os últimos 12 meses, de
acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged),
mais de 6 milhões de brasileiros
deixaram seus empregos voluntariamente – uma saída em massa
sem precedentes da força de trabalho, estimulada pela Covid. Ao
todo foram 6.175.088 pedidos de
demissão, de trabalhadores com
carteira assinada, entre junho de
2021 e maio de 2022. Os quase 6,2
milhões de pedidos de demissão
representam um terço de todos
os desligamentos registrados nos
últimos 12 meses (18,7 milhões).
Alguns desses pedidos de demissão são profissionais em cargos de
liderança e possuem uma dinâmica que varia de acordo com o mo-

mento de mercado.
Os trabalhadores que estavam
contrariados no emprego em 2020
preferiram não continuar com a
segurança e enfrentar o desconhecido. O movimento, que surgiu
primeiro nos EUA – e que agora
está sendo amplamente chamado
de Great Resignation (Grande Renúncia), refere-se a uma imensa
onda de pessoas pedindo demissão porque já não querem retomar
o modelo de trabalho que tinham
antes da pandemia ou por não
concordarem com as novas propostas de retomada feitas pelas lideranças de suas empresas – vem
se espalhando em alta velocidade
pelo mundo, como mostram os
números divulgados no Brasil.
Já dados do Blue Management

Institute (BMI) indicam que 75%
dos profissionais que abandonam
seus empregos buscam por realização pessoal em outra atividade
e desejam maior flexibilidade no
trabalho. O levantamento entrevistou 48 líderes de empresas com
receitas anuais acima de R$ 1 bilhão durante março deste ano.
Isso surge no contexto da pandemia, e 54% dos entrevistados
dizem que passaram a priorizar o
modelo de trabalho híbrido. Em
seguida, os motivos para pedir demissão incluem fuga de uma cultura corporativa tóxica, com ausência de promoção de diversidade,
equidade ou inclusão (52,1%) e o
terceiro é a disputa por profissionais mais qualificados no mercado
de trabalho (50%).

Wang Ying/Xinhua)

Indexação é
transferência de
renda para os ricos
A desindexação seria bem-vinda, mas é inviável com inflação alta, afirmam economistas ouvidos
pelo Monitor Mercantil sobre
a possibilidade de eliminar as indexações no Brasil. O mecanismo faz com que a inflação de um
ano alimente parte da inflação do
ano seguinte através de aumentos
automáticos, potencializando os
seus efeitos.
Antônio Corrêa de Lacerda,
presidente do Conselho Federal
de Economia (Cofecon) lembra
que estamos tratando de uma economia política, já que, no Brasil, a
indexação favorece os mais ricos,
o mercado financeiro, os grandes empresários, os rentistas e os
proprietários de imóveis, se transformando numa transferência de
renda. “Essa não é uma questão
técnica. Como disse, trata-se de
uma questão de economia política, já que há uma relação de poder
que favorece os mais ricos”, afirma. Página 5

COTAÇÕES

Aumentos dos CEOs sobem mais
que o dobro da inflação nos EUA

Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3904
R$ 5,5990
R$ 5,5289
R$ 0,8028
R$ 297,62

Já trabalhadores perderam

E

m meio aos maiores índices de inflação nos Estados Unidos em décadas,
os salários dos trabalhadores não
estão conseguindo acompanhar o
aumento das despesas diárias, mas
os CEOs (executivos-chefes) não
sentiram o mesmo peso, informou
a revista Fortune em seu site.
Entre as empresas do S&P
500, os salários dos CEOs au-

mentaram 18,2% em 2021, mais
que o dobro da taxa de inflação
dos EUA, que ficou em 7,1% no
ano passado, de acordo com um
relatório da Federação Americana do Trabalho e Congresso de
Organizações Industriais (AFL-CIO), a maior central sindical
trabalhista do país.
No mesmo período, os salários nominais dos trabalhadores

dos EUA cresceram apenas 4,7%,
o que significa que seu poder de
compra caiu 2,4%. “É outra versão de ‘mais para eles e menos para
nós’”, disse o secretário-tesoureiro
da AFL-CIO, Fred Redmond. “E
chega em um momento em que os
padrões de vida dos trabalhadores
declinam a cada aumento no preço dos alimentos, aluguel e gás”,
acrescentou.

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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Reflexões para Teoria do Estado Nacional: questão nacional hoje
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

“D

espontou
a ponta do
a r c o - í r i s,
porque se passasse por baixo, isso mesmo que Macobeba queria. Então chegou
na gruta da velha e fez uma
limpeza de dia de sábado,
matou lacrau e lacraia, aranha caranguejeira de barriga
alazã, maribondo e formiga
tinhanheira. Ficou cansado,
correu o dedão na testa e
varejou longe o suor. Mitavaí tinha perdido tempo,
e Macobeba andava de rio
acima levantando falso, fazendo enredo, espalhando
mentira dele. Dizendo que
Mitavaí andava faltando a
vergonha a mulher casada e
moça donzela, que ia acabar
com o respeito de filho para
pai, que mulher ia ser vendida” (Manuel Cavalcanti
Proença, Manuscrito Holandês ou A Peleja do Caboclo Mitavaí com o Monstro Macobeba,
1959).
“Exércitos em todo o
mundo são constantemente questionados acerca de
sua necessidade, principalmente em virtude do gasto
requerido para sua manutenção. A necessidade de
justificar a existência dessas
instituições é saudável porque é também um exercício de pensamento sobre o
que significa soberania para
uma nação.” (Vinicius Mariano de Carvalho, Prefácio
“Como se constitui e para
que serve um Exército?”,
a Fernando da Silva Rodrigues e Tássio Franchi, organizadores, Exército Brasileiro
Perspectivas Interdisciplinares,
Mauad X, RJ, 2022).
Quem defende a soberania de qualquer país? Sempre tivemos dificuldade para responder a esta questão:
o que significa soberania
no Brasil? Nacionalismo
é soberania? A tal ponto
que, nesta terceira década do século 21, com mais
de 500 anos de história, os
apoiadores de um dos mais
entreguistas governos que
já tivemos se enrolam na
bandeira brasileira para defendê-lo e para atacar seus

opositores. Seria irônico, se
não fosse trágico.
Muito já se escreveu e
ainda será escrito sobre a
formação social e a cultura
brasileiras. Há um fato inquestionável: tivemos 400
anos de escravidão legal e
mais 100 anos de escravidão real, efetiva.
As escassas e reais ações
para eliminar a escravidão
no Brasil foram torpedeadas de todos os modos,
sendo atualmente colocá-la
fora do campo econômico,
junto com o reconhecimento social de sexo e etnias, os
identitarismos.
Também sofremos no
Brasil da presença constante, desde as capitanias hereditárias até os golpistas de
2016, da ideologia liberal/
neoliberal. Mesmo sendo
reinterpretada para momentos específicos.
O único pensamento libertador que teve na política brasileira, com raízes
nacionais, foi o trabalhismo,
que, para sua continuidade,
o maior estadista brasileiro
– Getúlio Dornelles Vargas
– criou o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O PTB
foi destruído pelo maquiavelismo político de um militar entreguista, corrupto,
que participou do golpe de
1964, Golbery do Couto e
Silva.
Recordando aquele momento, de imensa confusão,
que engloba o mote da redemocratização. O grande
líder do trabalhismo brasileiro, Leonel de Moura Brizola, voltava para empreender a nova jornada política
do nacional trabalhismo.
A bandeira do PTB ainda
ecoava na população, assim como as realizações de
Getúlio Vargas. Brizola era
indiscutivelmente a continuidade deste movimento.
Tirar-lhe aquele símbolo
político era importante para todas as correntes que
disputavam o governo em
1980.
Brizola foi uma unanimidade: os golpistas de 1964,
os liberais democratas, os
socialistas, os comunistas do
Partido Comunista Brasileiro (PCB) e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB),
até os sindicalistas criados
no modelo estadunidense
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(PT), todos se uniram para
derrotar Brizola em 1989.
E a mão de Golbery foi importantíssima. O trabalhismo, a mais nacional criação
política do Brasil, morreu
ali, na redemocratização, na
Nova República.
Nelson Werneck Sodré
(Raízes Históricas do Nacionalismo Brasileiro, ISEB,
RJ, 1960) escreve: “É o
imperativo de superar a
contradição entre a burguesia nacional e a classe
trabalhadora que adota o
Nacionalismo como expressão oportuna de uma
política. É a compreensão
de que só passando a segundo plano, sem negá-la
ou obscurecê-la, a contradição entre a classe que
fornece o trabalho, e que
ganha em consciência cada dia que passa, e a classe que necessita realizar-se pela capitalização com
recursos nacionais e seu
adequado aproveitamento,
poderemos subsistir como
nação que apresenta o Nacionalismo como solução
natural e lhe dá essa força,
essa penetração e esse poder catalisador que a simples observação registra”.

Luta hoje
é mais ampla,
e para ela
estamos mais
despreparados
É o mesmo pensamento
que vê como fascismo, como de extrema direita, nos
movimentos nacionalistas
europeus contra a moeda
única, o euro (quando a moeda é um grande símbolo e
instrumento de soberania),
contra o pensamento colonizador do neoliberalismo,
contra a aliança atlântica,
que coloca tropas estadunidenses no continente europeu.
Não encontrando eco
na população para suas
teses concentradoras de
renda, os liberais afastam a
questão nacional e usam a
questão ética: a corrupção.
Vê-se o “mar de lama”,
o “mensalão” e a “lava-jato”, as saídas do mesmo
projeto dominador, senão
dos mesmos escritórios;
vê-se a campanha contra

o industrialismo mitigado
de Juscelino Kubitschek,
em acusações sobre os enriquecimentos na construção de Brasília, na até ridícula acusação de corrupto
a João Goulart, Brizola,
Darcy Ribeiro, apagando
as inúmeras negociatas
que favorecem bancos e
empresas estrangeiras (os
bilhões de perdão tributário antecipado para petroleiras estrangeiras).
O gênio Darcy Ribeiro,
em 1971, alertava em O
dilema da América Latina –
Estruturas de Poder e Forças
Insurgentes, dos seus monumentais Estudos de Antropologia da Civilização: “O mais
grave é que esta dominação
(colonial) já não se exerce
de fora, mas principalmente
desde o interior de nossas
sociedades onde as corporações
norte-americanas
se instalaram como quistos que crescem à custa de
nossa substância; onde seus
serviços de controle dos
meios de comunicação de
massa conformam a opinião pública de acordo com
seus interesses; onde seus
órgãos de assistência militar
formam e orientam a oficialidade das forças armadas como órgãos auxiliares
locais de seu esquema de
dominação; onde múltiplas
agências intervêm em todos
os centros de decisão dos
governos, nas associações
patronais e nos sindicatos
operários, nas comunidades
religiosas, em todas as esferas da educação e nas instituições científicas”.
E estas “elites dirigentes
invisíveis”, atuando “conjuntamente com as elites
de poder nativas, compõem um sistema unificado de dominação que tem
como projeto de defesa de
seus interesses induzir as
nações latino-americanas
a aceitar formas de integração e de controle que
as converterão em uma espécie de consulados de um
novo império”.
No artigo anterior desta
série de Reflexões – “Questão Nacional após 1822”
– vimos as dificuldades de
nossa academia em estruturar as classes e conjugar as
diferenças regionais com a
unidade nacional.
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Seguiremos o mestre
Darcy Ribeiro. O estamento formador do patronato (quer oligárquico, rural,
parasitário financista; quer
o que seria moderno, o
empresariado nacional em
processo de extinção) e do
patriciado (judicial, militar,
político, tecnocrático, religioso) é estrangeiro, encontra-se fora do alcance das
leis e do povo. Este conjunto Darcy denomina “classes
dominantes”.
Seguem-se, hierarquicamente dispostos os “setores
intermediários” (profissionais, pequenos empresários,
funcionários
públicos);
as “classes subalternas”
(camponeses,
operários,
minifundiários e serviçais
empregados de pessoas jurídicas); e, fechando a estratificação social, as “classes
oprimidas” (empregados
domésticos, biscateiros, peões, diaristas, e mendigos,
prostitutas, delinquentes).
A simplificação econômica das classes sociais deixa muito a desejar quando
se examina a questão nacional. A estrutura do poder é
mais significativa.
Em O Povo Brasileiro A
formação e o Sentido do Brasil,
1995, Darcy Ribeiro esclarece que “em 1570, a dominação portuguesa estava
assentada, solidamente, em
oito implantações, com cerca de 4 mil vizinhos (8 a 12
pessoas cada) que correspondiam a uma população
de 30 a 40 mil habitantes.
E aqueles eram na maioria
mamelucos, porque todos
os portugueses que se encontravam no Brasil não
somam uma quarta parte”.
As quatro mais importantes
implantações se encontravam na Bahia, em Pernambuco, no Espírito Santo e
em São Paulo. As restantes
decaíam principalmente por
ação dos indígenas.
Também a centralização
na luta de classes impede a
observação de características nacionais como a miscigenação e a capacidade
de harmonizar interesses,
como na citação de Darcy
Ribeiro em O Povo Brasileiro.
Leia-se, do sociólogo
paulista Florestan Fernandes (Mudanças sociais no
Brasil, 1960): “No Brasil,

até hoje, fora da iniciativa
privada ainda se desconhece a primeira exceção que
marcará o início de uma
nova orientação político-administrativa no seio do
Governo e da administração”.
Esquece o professor da
Universidade de São Paulo
(USP) da experiência marcante do positivismo gaúcho e de sua continuidade
na Revolução de 1930, a
mais importante e mais profunda mudança na estrutura
organizacional e na administração brasileira, desde
1500 até, ao menos, a data
de seu trabalho. E mais, tão
fortemente nacional foi esta tradução, ou apropriação
do pensamento de Augusto
Comte, que vem sendo desde a Revolução combatida
pelo pensamento hegemônico do liberalismo em nosso País.
A situação vivida pelos
brasileiros após o golpe de
2016 é mais grave. Pois,
desta vez, não é aplicado
por um império, que poderia, em princípio, fazer ressurgir o espírito nacional,
mas por sistema econômico, o financismo, que, conquistando Estados Nacionais, faz deles seus braços,
pernas e voz para impor sua
dominação.
A luta do nacionalismo
hoje é mais profunda e mais
ampla, e para ela estamos
mais despreparados do que
no século passado. O domínio de todas as mídias,
a criação de uma religião
– a neopentecostal – para disputar a conquista de
“almas” da católica e das
tradicionais
protestantes
(luterana e batista), o suborno, por diversos meios,
de instituições, inclusive a
academia e as educacionais,
colocando o nacionalismo
fora da agenda política, ocupada por questões ditas globais – ecológicas, ambientais, sexuais – e identitárias
– negros e índios – exigem
esforço extraordinário para
o convencimento da agenda
nacional como resposta aos
problemas brasileiros.
Felipe Maruf Quintas
é cientista político.
Pedro Augusto Pinho
é administrador aposentado.
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Dilma: presidente convoca mundo
para ‘anunciar que vai dar um golpe’
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Campanha para limitar
os juros no Brasil

F

oi lançada nesta segunda-feira a Campanha pelo
Limite de Juros no Brasil, capitaneada pela Auditoria
Cidadã da Dívida (ACD), com o apoio de mais 60 entidades. O movimento defende a aprovação de projeto de
lei apresentado pela ACD à Câmara Federal no último dia
21 de junho, que propõe alteração na Lei 1.521/1951, para
limitar as taxas de juros no país, como ocorre em mais de
70 países. Na Câmara dos Deputados, a proposta legislativa tem a relatoria de Pedro Uczai (PT-SC). No Senado, a
matéria tem como relatora Zenaide Maia (Pros-RN).
“Enquanto o mundo todo está praticando taxas de
juros próximas de zero ou até negativas há anos, o custo
médio da dívida divulgado pelo Tesouro Nacional em
2021 foi de 8,91% ao ano, custo bem mais elevado que a
média da taxa básica de juros Selic, uma vez que a maior
parte da dívida está indexada a outras taxas de juros bem
superiores”, explicou Maria Lucia Fattorelli, coordenadora
da ACD.
Segundo o próprio Banco Central do Brasil, 76 países
possuem mecanismos legais que limitam as taxas de juros.
Na Espanha, desde 2011 o limite dos juros consta de lei
sobre contratos de crédito, e proíbe, por exemplo, que os
juros do cheque especial ultrapassem 7,5% ao ano, correspondente a duas vezes e meia o nível da taxa de juros
legal (de 3% ao ano), estabelecida anualmente na Lei
Geral do Orçamento do Estado.
Na França, esse limite é de 14,96% ao ano. Em Portugal, o limite de taxa de juros para todos os tipos de contratos de crédito foi fixado em 15,7% ao ano. No Brasil,
esse limite foi fixado pelo BC em 151,82%, afirma a ACD.
Saiba mais em auditoriacidada.org.br/limite-dos-juros

É golpe
O que pretende o presidente da República que convoca
os embaixadores para acusar outro Poder de nada fazer
contra uma possível fraude nas eleições? Plantar a ideia
de que o estado nacional de direito não funciona e, assim,
angariar apoio internacional caso seja “obrigado” a dar
um golpe para “defender a democracia”.
Ainda que transpareça para a opinião pública interna
“não-bolsonarista raiz” uma imagem de derrotado, a
trama segue o enredo golpista. Que não será detido com
notas de repúdio, mas com articulação com militares e
protestos populares.

Bolhas
O mercado de criptomoedas despencou de US$ 3 trilhões em novembro de 2021 para menos de US$ 1 trilhão;
bolha maior do que a hipoteca subprime de US$ 2 trilhões
que estourou em 2008.

Rápidas
Fica em cartaz até 24 de setembro a exposição Como
é bom o Carnaval – A arte moderna de Helios Seelingeer, no
Museu do Ingá (Rua Presidente Pedreira, 78, Ingá, Niterói
– RJ), de quarta a sábado, das 12h às 17h. A curadoria é
de João Brancato *** A BNI – Rio faz sua primeira festa
julina, no próximo dia 30, na Casa da Polônia, em Laranjeiras. Será um arraiá solidário, com parte da renda destinada à casa São Francisco de Assis para reconstrução do
telhado *** Já estão abertas as inscrições para o 4º Encontro Nacional dos Municípios Mineradores, idealizado pela
Amig, que será realizado em 22 e 23 de agosto, em Belo
Horizonte. Inscrições: ivencontroamig.org.br

A

ex-presidente Dilma Rousseff (PT)
afirmou nesta terça-feira que o presidente
Jair Bolsonaro (PL) “cometeu um ato de traição
ao Brasil” na reunião que
promoveu com embaixadores nesta segunda-feira
(18) para falar sobre as
eleições deste ano. Segundo Dilma, é a primeira vez
na história que um presidente convoca o mundo
para “anunciar que vai dar
um golpe”.
“Com este ato, Bolsonaro confessa que vai perder
a eleição para Lula. Até
quando as instituições serão complacentes com essa vergonha autoritária?”,
escreveu Dilma em publicação no Twitter. Alegando que ia fazer uma apresentação técnica sobre o
sistema eletrônico de votação do país., Bolsonaro
chamou dezenas de embaixadores
estrangeiros
ao Palácio do Planalto.
Na hora do evento, repetiu uma série de denúncias
mentirosas sobre supostas

fraudes nas urnas eletrônicas, sem apresentar qualquer prova ou ao menos
indícios.
Os embaixadores consideraram o evento um ato
de campanha eleitoral e
disseram que nada do que
Bolsonaro disse mudou a
impressão geral de confiança na segurança das
eleições brasileiras, segundo relataram ao Estadão
alguns diplomatas que pediram anonimato.
Bolsonaro também voltou a atacar os ministros do
Superior Tribunal Federal
(STF). Ele relacionou os ministros Edson Fachin, atual
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que é vice e
assume a presidência em setembro, e Roberto Barroso
que já presidiu o TSE.
“O ministro Fachin foi
quem tornou Lula elegível e
agora é presidente do TSE.
O ministro Barroso foi advogado do terrorista Battisti
e recebeu aqui o acolhimento do presidente Lula, em
dezembro de 2010. O mi-

nistro Alexandre de Moraes
advogou para grupos que,
se eu fosse advogado, eu
não advogaria”, declarou o
presidente.
“É hora de dizer basta” aos ataques feitos ao
processo eleitoral brasileiro e ao sistema das urnas
eletrônicas, reagiu Fachin
durante o lançamento da
campanha de Enfrentamento à desinformação
pela seccional do Paraná
da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB).
Bolsonaro decidiu realizar o encontro depois de o
presidente do TSE, Fachin,
participar de evento com
diplomatas sobre o sistema
eleitoral brasileiro. O ministro foi convidado para a reunião, mas recusou. Afirmou
que o “dever de imparcialidade” o impedia de ir.
A assessoria de imprensa
da Embaixada dos Estados
Unidos divulgou nota, nesta
terça-feira, na qual diz que
as eleições brasileiras “servem como modelo para as
nações do hemisfério e do
mundo”. “As eleições brasi-

leiras, conduzidas e testadas
ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições
democráticas, servem como
modelo para as nações do
hemisfério e do mundo”,
diz a nota.
“Como já declaramos anteriormente, as eleições do
Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados
Unidos confiam na força
das instituições democráticas brasileiras. O país tem
um forte histórico de eleições livres e justas, com
transparência e altos níveis
de participação dos eleitores”, acrescenta.
Os EUA afirmam ainda
que estão “confiantes de
que as eleições brasileiras
de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado”, que
“os cidadãos e as instituições brasileiras continuam
a demonstrar seu profundo
compromisso com a democracia” e que “à medida que
os brasileiros confiam em
seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais
uma vez, a força duradoura
de sua democracia”.

Euro e dólar 1 para 1: o que não acontece há 20 anos

A

s agendas nesta terça-feira foram vazias,
sem notícias relevantes no mercado nacional e
internacional, o que faz com
que as bolsas fiquem de lado ou com leve viés de alta
até porque ontem (segundafeira) o mercado, na parte da
tarde, começou a perder força, explicou Marcus Labarthe, sócio-fundador da GT
Capital.
Segundo ele, dados da
zona do euro vieram em linha com o esperado. ‘’Um
fato bem interessante que
está ocorrendo nessas últimas semanas e que não
ocorre desde 2002 é a paridade do euro e dólar que
estão quase sendo negociados 1 para 1, fato que
não ocorre desde 2002. Se
a gente for analisar o que

define o valor da moeda é
a oferta e demanda”.
Labarthe explica que como temos maiores demandas
por dólar, o mercado vem
fugindo do risco e vem procurando um refúgio através
do dólar. Analisando o dólar
frente ao euro, ele tem uma
valorização de 14% desde o
começo do ano, o que demonstra que o investidor internacional está aumentando
a exposição em uma moeda
forte e está procurando isso
através do dólar.
“Quando falamos do real
frente ao dólar no ambiente
doméstico, temos que ver
que aqui temos um ambiente
eleitoral, incertezas que vem
de fora, o que demonstra que
dificilmente a curto prazo teremos uma queda do dólar
frente ao real a não ser que

SENDAS S/A
CNPJ 31.911.548/0001-17 / NIRE Nº33300132643
CONVOCAÇÃO. Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em
AGO/E, a realizar-se no próximo dia 29/07/2022, às 10 horas,em sua sede
social, na Rua Maria Soares Sendas nº 111 - Loja 525, Centro, São João de
Meriti - RJ, afim de deliberar sobre as seguintes matérias: 1- Em Assembleia
Geral Ordinária (AGO): a) Examinar e deliberar sobre os relatórios e contas
dos administradores e Demonstrações Contábeis da Companhia, referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação dos lucros líquidos e distribuição de dividendos relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; c) Eleição da Diretoria e fixação dos seus honorários; e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. 2 - Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE): a) Aumentar o capital social da Companhia mediante capitalização de reservas; b) Alterar o Estatuto Social da Companhia para: Incluir atividade imobiliária em seu objeto
social; alterar o prazo do mandato da Diretoria; inserir regras sobre representação da Companhia e outorga de procurações para representação da Companhia; criação de reservas estatutárias. e C) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para incorporar as alterações, após aprovadas.
São João de Meriti, 14/07/2022. Arthur Antonio Sendas Filho - Presidente.

apareça um fato relevante
que não foi mostrado para o
mercado”, explica.
Para o analista, excluindo isso, continuamos com
um cenário de incertezas no
país. A moeda norte-americana continua servindo de
refúgio para investidores
internacionais. Ele destaca
que outro fato interessante
para ser analisado além da
paridade dólar x euro é que
os investidores estrangeiros
vêm reduzindo significativamente os investimentos
em ativos de riscos como
em níveis nunca vistos desde 2008.
Crescimento
Labarthe explica que a
expectativa com o crescimento global e a lucrativida-

de das empresas atingindo
níveis mais baixos e receios
de uma recessão na zona
do euro fazem com o que
os mercados internacionais
e grandes fundos venham
diminuindo exposições no
mercado acionário e isso
vem atingindo uma mínima
desde 2008 com um aumento de alocação em caixa.
“Então isso demonstra
que os investidores internacionais vêm ao longo dos
últimos meses diminuindo
exposições de risco e aumentando seu caixa para
futuramente encontrar boas
oportunidades ou simplesmente em momentos de
incertezas trazer recursos
com liquidez para acompanhar a trajetória do mercado e tomar as decisões”,
ressaltou.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de INDENIZAÇÃO, movida por RENATO GUEDES PEREIRA em face de SUDINER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E RECICLAGEM LTDA, e OUTROS
processo nº 0183025-82.1998.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados especialmente a SUDINER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E RECICLAGEM LTDA, ROSEMBERG AMARAL e KNUTS
AMARAL, que em 26/7/22, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitantes no dia 28/7/22, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 8º RGI, matrícula nº 249759, Rua
Ministro Artur Costa nº 781 – Jardim América - RJ, avaliado as fls.
580 em 24/3/22, por R$ 220.000,00. Conf. art. 843 do CPC, e despacho de fls. 619, será vendida a totalidade do imóvel e resguardada a meação dos co-proprietários Ana Paula Gaspar Amaral e
Sandro Gaspar Amaral. Condições Gerais da Alienação: constam
no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos:
à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento
de todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889
inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 5/7/22. Eu,
Cristina Mourão Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.
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Saúde, sustentabilidade
e nutrição

N

o momento em que a pandemia da Covid-19, crises econômicas, guerras, mudanças climáticas e outras tragédias
assolam o mundo, é oportuna a revisão de trechos da coluna
Empresa-Cidadã sobre o assunto, editada em 17 de julho de
2013 (sob o título “Saúde, sustentabilidade e nutrição”):
– O Dia da Saúde e da Nutrição é uma data criada no Brasil
para ser lembrada no dia 31 de março e estimular o debate sobre
a importância das práticas nutricionais corretas, bem como para
a conferência das políticas públicas e empresariais.
– Muito além de saciar a fome, as práticas nutricionais adequadas consideram também aspectos como padrões de consumo, orientação do investimento, processos de tomada de decisões nos planos empresarial, público e internacional, o acesso
digno à renda e à riqueza, à informação, ao saber e aos recursos
ambientais, entre outros.
– Em relação ao primeiro objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, de erradicar a extrema pobreza e a
fome, foi fixada a meta de reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população que sofre de fome, com base nos números
verificados em 1990. Mesmo com a consideração crítica de que
o indicador adotado, de crianças abaixo do peso, não espelha
toda a complexidade do objetivo, já que estar no peso, por si
só, não significa estar bem nutrido, o Brasil já registrou sucesso,
ao atingir, ainda em 2006, a proporção de 1,8% da população
flagelada pela fome, enquanto a meta é de 2,1%.
– Outro desafio a ser enfrentado refere-se aos significados
distintos da nutrição, como conjunto de práticas de saúde, versus alimentação, como conjunto de práticas culturais. Frequentemente, a população em geral, e os mais pobres, em especial
são acusados de serem os principais responsáveis por suas insuficientes condições nutricionais, por não se utilizarem plenamente das propriedades dos alimentos ou pelo desperdício
destas mesmas propriedades.
– É comum, em campanhas nutricionais e nas peças publicitárias
correspondentes sugestões para a ingesta de compostos exóticos,
como casca de ovo triturada, ou espinha de peixe moída, por que
oferecem cálcio, cascas de frutas ou talos de verduras, por que oferecem nutrientes, leites de soja ou de outras oleaginosas, farinhas
insossas, e muito mais do que a imaginação permite.
– Sem questionar o que os laboratórios de pesquisa dizem sobre ricas propriedades destas matérias excêntricas, o que o crítico
propõe é o que não utiliza para o próprio consumo ou dos seus
mais queridos. Esquece-se de que a alimentação é norma cultural,
representado mais do que nutrir, mas o pertencimento a um grupo
social. Dietas ascéticas, em que a austeridade predomina sobre os
prazeres, são próprias para se recomendar, mas não para praticar.
– As possibilidades das práticas adequadas de nutrição contribuírem para a sustentabilidade são imensas. Uma agenda nutricional, para mais bem orientar a sociedade, é urgente, contemplando aspectos como dietas descarbonizadas. Em outras
palavras, para orientar sobre a substituição da sobreingestão de
carnes, que implica um processo produtivo excludente e intensivo na emissão de gases causadores das mudanças climáticas.
– Outros aspectos referem-se, por exemplo, à substituição
dos processos que implicam a produção e preparação de alimentos intensivas em água. É só lembrar-se de que uma refeição frugal, como um filé de frango e uma saladinha, consome
cerca de 1.000 litros de água, para chegar ao prato
– Ou processos economicamente excludentes e concentradores da renda e da riqueza, incluídos entre os causadores da
atual epidemia de obesidade, principalmente nos países em que
a criação do gado é estabulada e acarreta o desequilíbrio entre os
fatores ômega 3 e ômega 6, ou é feita com criação e abate cruéis,
casos da carne de vitela, baby-beef ou patê de foie gras.
– Ou ainda a aplicação da regra dos “erres” (reutilizar, reduzir, reciclar etc.) à produção e preparação de alimentos e ao
uso de embalagens, ou o estímulo à produção de orgânicos, de
produtos da agricultura familiar e da redução do uso exagerado
de agrotóxicos, entre outros.
– No Brasil, o profissional especialmente dedicado a estas
questões é o nutricionista. Em 1939, o primeiro curso de Nutrição foi criado pela Universidade de São Paulo (USP). Em 31 de
agosto de 1949, a institucionalização da Associação Brasileira de
Nutricionistas (ABN), mais tarde Federação Brasileira de Nutrição (Febran), foi outro marco que culminou com a regulamentação da profissão e definição das atividades privativas, através
da Lei 8.234, de 1991, e com a Resolução CFN 380/2005, estabelece as áreas de atuação do nutricionista.
– O estudo e a difusão das práticas nutricionais corretas representam aspectos importantes na sustentabilidade e facilitam
a chegada a padrões civilizados de consumo, compatíveis com a
justiça social, impedindo que 99% da população sejam sacrificados pelo desfrute de apenas 1%.
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Depois da hídrica e
eólica, energia solar
já é 3ª fonte no Brasil
L
evantamento
da
Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar)
aponta que a potência instalada operacional da energia
solar fotovoltaica ultrapassa
a potência das termelétricas de gás natural e de biomassa, tornando a terceira
maior fonte na matriz elétrica nacional, atrás apenas
da hídrica e eólica.
De acordo com mapeamento da entidade, são
16,4 GW de energia solar
em grandes usinas e em pequenos projetos de geração
própria, ante os 16,3 GW
do gás natural e os 16,3
GW da biomassa. Segundo
a associação, desde 2012, a
fonte solar já trouxe ao Bra-

sil mais de R$ 86,2 bilhões
em novos investimentos,
R$ 22,8 bilhões em arrecadação aos cofres públicos
e gerou mais de 479,8 mil
empregos acumulados desde 2012. Com isso, também evitou a emissão de
23,6 milhões de toneladas
de CO2 na geração de eletricidade.
O levantamento aponta
que uma usina fotovoltaica
de grande porte fica operacional em menos de 18
meses, desde o leilão até o
início da geração de energia elétrica. E basta apenas
24 horas para tornar um
telhado ou um pequeno
terreno em uma fonte de
geração de eletricidade a
partir do sol.

Segundo a fintech CondoConta, 12% do total de
solicitações de crédito para
condomínio tem como objetivo a instalação de energia
solar, e 2% a individualização de água. Entre os estados onde estão localizados
esses 14% de condomínios
que pediram crédito com
fins sustentáveis, São Paulo
representa 40% dos pedidos e Pernambuco 13%.
Além das melhorias relacionadas ao meio ambiente, o marco legal de geração distribuída que garante
isenção de taxas para quem
já produz a própria energia até 2045 (Lei Federal nº
14.300/2022), se mostra como uma ótima oportunidade para os condomínios que

pretendem implementar o
uso de energia solar. O texto sancionado no início deste ano, alterou regras para a
geração compartilhada. A
partir de agora, a Lei 14.300
prevê que condomínios ou
outras formas de associação
civil também podem constituir geração compartilhada.
Outro motivo que fez os
pedidos de créditos aumentarem é a crise hídrica, aliada
a obrigatoriedade por lei da
instalação de hidrômetros
individualizados nos novos
condomínios (Lei Federal
nº 13.312/2016), que começou a valer em julho de
2021 e tem feito a procura
por serviços de individualização de água em condomínios aumentar.

ANTT: piso mínimo de frete
sobe de 0,87% até 1,96%

A

Agência
Nacional de Transportes
Terrestres
(ANTT) aprovou nesta
terça-feira reajuste da tabela dos pisos mínimos de
frete do transporte rodoviário de cargas. O aumento será baseado no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IP-

CA) acumulado no período de dezembro de 2021 a
junho de 2022. Com isso,
as tabelas de piso mínimo
de frete terão um aumento
médio que varia de 0,87%,
para operações com veículo automotor de alto desempenho, a 1,96%, carga
lotação.
De acordo com a agên-

cia reguladora, também
será aplicada a variação
do valor do óleo diesel
S10, referente aos valores
divulgados pela Agência
Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o
período de 10 a 16 de
julho. A nova resolução,
com os valores da tabela,

será publicada no Diário
Oficial da União.
A revisão atual não altera
a metodologia vigente, apenas aplica a variação acumulada do IPCA sobre os
itens de custo, compostos
pelos insumos e serviços
relacionados à prestação do
serviço, e atualiza o valor do
diesel.

Insegurança alimentar aumenta
chances de Covid em crianças

A

insegurança
alimentar
aumenta
em 76% a possibilidade de uma criança ser
vítima dos sintomas da doença do coronavírus, indica
estudo científico divulgado
nesta terça-feira pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp).
O estudo faz parte de um
trabalho maior iniciado em
2015 sobre a situação materno-infantil no Acre, que
se cruzou com o início da
pandemia no início de 2020.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP)
determinaram as ligações

entre situações de fome ou
insegurança alimentar em
crianças com o desenvolvimento de sintomas da doença.
“Entre as crianças com
evidências (…) cujas famílias passaram fome no mês
anterior às entrevistas, elas
eram 76% mais propensas
a ter Covid em comparação
com aquelas que não foram
expostas à insegurança alimentar”, afirmou o coordenador do estudo, Marly
Cardoso, professora da Faculdade de Saúde Pública
da USP.
A pesquisa foi publicada na revista científica

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE
COOPERATIVA NOVO MILÊNIO - COOPERATIVA DE CONSUMO
CNPJ 29.433.714/0001-75 / NIRE 33400056221
A Diretora Vice-Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA
NOVO MILÊNIO - COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados
Associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede no dia 31 de julho de
2022, em primeira convocação às 09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01 (um) do
número total de Cooperados Associados e em terceira e última
às 11h00min. Convocação com a presença mínima de 10 (dez)
Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1. Entrada de Novos Cooperados; 2. Renúncia de Diretores; e 3. Eleição/Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 20 de julho de 2022.
RACHEL RIBEIRO CARDOSO
DIRETORA VICE-PRESIDENTE

PLOS Neglected Tropical Diseases e é relevante
pelo acompanhamento de
1.246 crianças nascidas entre 2015 e 2016 durante a
pandemia. Mais da metade
dos domicílios participantes caracterizavam-se por
um estado de insegurança
alimentar.
Os 9,3% estudados relataram sintomas de Covid,
em comparação com 4,9%
das crianças cujas famílias
não tinham insegurança alimentar, o que mostra uma
maior vulnerabilidade à doença. Segundo Marly Cardoso, foi determinada uma
relação entre a doença e as

piores condições de moradia e menor escolaridade.
“Há estudos que mostram que o nível socioeconômico e a nutrição influenciam uma maior ocorrência
de doenças infecciosas”,
disse, embora tenha acrescentado que relativamente
à Covid “ainda não há dados suficientes”, embora no
estudo e em pesquisas de
outros países há “evidências de que essa correlação
também existe”.
O estudo descobriu que a
maioria das crianças infectadas também tinha parentes
com Covid, principalmente
suas mães.

Assine o jornal
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Dez anos da Bolha do Alicate: como estão Mundial e Rafael Ferri hoje
Novas acusações contra o TC trazem à tona escândalo de 2012 que ainda assombra investidores
Por Gilmara
Santos, especial
para o Monitor

D

ez anos depois do
escândalo da Mundial, uma nova crise
envolvendo Rafael Ferri coloca o mercado em cautela.
Conhecido como a Bolha
do Alicate, as ações da empresa Mundial subiram, em
2012, cerca de 3.000% em
apenas quatro meses, para
depois despencarem 86%
em apenas três dias.
“O movimento foi o
resultado de uma história
propagada de ‘oportunidade única’ com um movimento combinado de investidores comprando as
ações para fazer o preço
subir, para logo depois
vender e embolsar o lucro,
provocando o colapso das
ações”, explica o economista Carlos Caixeta, consultor
empresarial e associado do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
O escândalo envolveu o
CEO da Mundial à época,

Michael Ceitlin, e o agente de investimentos Rafael
Ferri e foi parar na Justiça.
Ambos foram absolvidos
do uso de informações
privilegiadas pelo Tribunal
Regional Federal (TRF) da
4ª Região.
À época, a ação saiu
de R$ 0,23 para R$ 7 e
meses depois caiu para R$
0,94. Os resultados atuais
mostram que a crise nunca
foi superada. Durante os últimos dez anos, as ações da
Mundial (MNDL3) chegaram a se valorizar, mas nunca mais atingiram o pico da
bolha.
Em maio de 2013, a
Mundial realizou um grupamento de ações. Foram 120
ações para 1. Naquele mês,
os papéis chegaram a subir
111,2%, mas devolveram os
ganhos, desde o primeiro
dia grupada (6 de maio)
até o seu maior preço obtido desde então (R$ 22,39).
Em meados de 2021, a ação
chegou a dar um sobressalto e atingiu a cotação de
R$ 66,60 (18/7/21), mas
devolveu a alta em pouco

tempo e agora exatamente
um ano depois, se encontram cotadas a R$ 25,89 às
16h desta terça-feira.
A empresa acumula
crescimento na receita
líquida, com R$ 691 milhões registrado em 2021
contra R$ 514 milhões do
ano anterior, conforme
balanço divulgado pela
companhia.
Traders Club
Se a Bolha do Alicate
ficou para trás, um caso
envolvendo Ferri ainda
preocupa o mercado. Recentemente, as ações da
Traders Club, que tem como
um dos sócios o agente de
investimentos, desabaram.
No dia 26 de junho, os papéis da companhia eram negociados a R$ 7,30 e nesta
terça-feira são cotados a R$
3,70. A queda é reflexo de
boatos de que a Comissão
de Valores Mobiliários
(CVM) e o autorregulador
do mercado (BSM) estariam
investigando a empresa por
práticas ilegais.

Começou a circular no
WhatsApp um vídeo em
que uma mulher com o
rosto pintado de palhaça
fazia sérias denúncias
contra a companhia, afirmando que a TC estaria
sob investigação da CVM.
“Não é uma acusação, são
apenas reflexões. E sim,
cabe explicação da Traders Club, companhia de
capital aberto, e da CVM,
Comissão de Valores Mobiliários, sobre todas elas”,
diz a apresentadora.
Entre as práticas ilegais,
o vídeo anônimo cita três
exemplos: manipulação na
apresentação de resultados
da companhia, manipulação
de preços de ativos (prática
denominada de spoofing)
e a prática do front runner
por parte dos sócios da TC
(“quando postam uma dica, milhares de pessoas os
imitam”). A apresentadora
destaca que as provas serão
mostradas em um segundo
capítulo.
“As bolhas e o caso da TC
não são algo incomum no
mercado financeiro, onde

sempre haverá boas teses,
histórias de sucesso pouco
explicadas ou pouco fundamentadas, pessoas que
se preparam para investir e
pessoas que simplesmente
acreditam e investem. No
mundo das ações sempre
haverá risco e probabilidades, o investidor precisa
estar ciente disso, inclusive
solicitando
informações
quando não estiverem disponíveis”, considera Caixeta.
O economista lembra
que o investidor bilionário
Warren Buffet afirma que
um dos maiores erros do
investidor no mercado de
ações é querer ficar rico
rápido demais, acreditando
em casos mirabolantes de
sucesso, fórmulas mágicas
e promessas de valorização.
Segundo Warren, o que
precisa ser observado são
os fundamentos da gestão
e governança, a capacidade
permanente de geração de
caixa, os níveis de endividamento e o contexto competitivo da empresa.
Fabrício
Gonçalvez,

CEO da Box Asset Managment, tranquiliza os investidores ao considerar que
o caso TC não tem nada a
ver com a Mundial. “O que
ocorre hoje com a TC é diferente. A empresa tem vários sócios, e o que acontece
é uma comunidade, com
vários CNPIs, analistas que
possuem certificações para recomendar empresas
e ações. Como é uma comunidade, você consegue
gerar um tipo de movimento para o mercado, e este
movimento é o que o órgão
regulador está questionando. Entretanto, são analistas
dando recomendações de
investimentos. Ou seja, há
legalidade”, diz.
Ele destaca que somente
a BSM e a CVM, órgãos
reguladores, vão poder dizer se há mecanismos ilícitos.
No entanto, alerta que a TC
é um mix de uma empresa
de rede social e voltada para
análise, consequentemente
suas análises com o público
geram pressão compradora
ou vendedora em cada de
ativo.

A existência das indexações não deveria ser revista?
Desindexação seria bem-vinda, mas é inviável com inflação alta

A

s indexações são
mecanismos
do
período de hiperinflação que acabaram ficando. Elas fazem com que a
inflação de um ano alimente
parte da inflação do ano seguinte através de aumentos
automáticos, potencializando os seus efeitos. Temos,
inclusive, o caso emblemático do IGP-M, índice utilizado no reajuste de contratos de locação residencial
e comercial, que apresentou
comportamentos agressivos
em 2020 (23,14%) e 2021
(17,78%), criando uma série
de problemas nos reajustes
desses contratos sem que as
suas altas estivessem ligadas
ao mercado imobiliário.
Conversamos com três
economistas se não seria
oportuno aproveitar o atual
momento para rever a existência das indexações.

Alexandre Chaia, professor de finanças do Insper
Sem dúvida, a desindexação da economia brasileira
seria o melhor dos mundos.
O problema é que isso tem
que ser feito quando a taxa
de inflação está baixa. Nós
tivemos um período com
inflação próxima de zero
que poderia ter sido usado para desindexar toda a
economia. No momento
atual, com uma inflação alta, dificilmente se vai conseguir que os participantes
do mercado, como os locadores que alugam imóveis
ou que tem algum contrato
com reajuste, abram mão da
indexação já que ela é um
mecanismo de proteção.
Quando a inflação estava
próxima de zero, o governo
deveria ter pensado nisso
e proposto a desindexação
da economia através da Lei
da Liberdade Econômica
(Lei 13.784 de 20/9/2019).
O problema é que as principais receitas do governo
estão de alguma forma indexadas. A energia elétrica

e as tarifas de pedágio, que
são concessões, possuem
indexações. É mais difícil
conseguir isso nesses casos.
Se as indexações fossem
retiradas, o Brasil não teria
uma inflação inercial muito
grande, com parte da inflação sendo repassada para
o ano seguinte. Isso pode
ser visto na energia elétrica, aluguéis e contratos de
prestação de serviços, que
possuem cláusulas de indexação pelo IPCA ou IGP-M.
Com isso, o próprio governo incentiva de alguma
forma esses mecanismos de
proteção.
Para que a economia seja
desindexada, é preciso esperar que a inflação caia para
patamares abaixo de 3% para que se proponha um processo de desindexação formal com, pelo menos, três
anos de prazo, colocando
esse objetivo no horizonte sem que haja uma condução atabalhoada como
o executivo e o legislativo
costumam fazer. Guardadas
as devidas proporções, seria
como foi feito na implantação do Plano Real quando
se colocou primeiro a URV
para depois se migrar para
o real.
A desindexação tem que
ser feita de uma forma bem
escalonada para não gerar
quebras de contrato. Para
isso, seria necessário propor
que contratos a partir de
uma determinada data não
poderiam ter mais indexação, como foi feito com as
multas contratuais que eram
de 20% e depois caíram, e
que os contratos vigentes
teriam um período de, pelo
menos, três anos para serem desindexados. Tudo isso
depende da negociação que
seria feita com os setores
econômicos, justamente para que não haja um grande
salto.
No momento atual, isso
não vai acontecer. Ninguém
vai abrir mão de 20% numa
economia com problema de

geração de caixa.
André Braz, economista do Instituto Brasileiro
de Economia da FGV
Não existe mágica para
desindexar a economia. Para conseguirmos isso, o primeiro passo seria a autoridade monetária ter sucesso
para cumprir as metas de inflação. Por conta da Covid,
problemas fiscais, guerra
entre Rússia e Ucrânia, e
eleições, está difícil fazer
com que a inflação vá para a meta. Em momentos
como esse, vale a pena rever a meta de inflação, pois
trabalhar com ela nesse
período é complicado. Atualmente, temos obstáculos
que trazem desafios a mais
para a inflação, como custos
e gargalos na estrutura produtiva, que não são fáceis de
serem controlados via juros,
o principal instrumento da
política monetária, já que
eles atuam sobre a demanda.
Com o cumprimento
das metas de inflação, os
agentes econômicos não
teriam pressa em reajustar
seus preços. Com isso, nós
teríamos um volume maior
de competição que ajudaria
a diminuir a indexação, ou
mesmo a expectativa de inflação mais alta.
Uma parte da culpa pela
nossa economia ser muito indexada é do próprio
governo. O IPCA tem 30%
da sua composição formada por preços monitorados. Esses preços, que são
administrados pelo poder
público, normalmente utilizam fórmulas paramétricas,
uma média ponderada de
vários índices. Essas fórmulas transmitem a inflação do
passado para o presente.
Outra questão é o
IGP-M. Não tem nada a ver
utilizá-lo nos aluguéis. Nós
nunca recomendamos que
isso fosse feito, mas ele está lá. Contudo, o IGP-M na
estratosfera motivou mui-

tas negociações, que é uma
prática bem-vinda para nos
libertar das indexações.
Muitos salários são negociados. O próprio governo
não indexa diretamente o
salário do servidor público. Muitas categorias ficam
vários anos sem ter reajuste
salarial, já que o Estado tenta controlar seu gasto não
repassando a inflação passada para os salários dos
seus colaboradores. É por
isso que as categorias entram em greve para ganhar
a inflação passada.
No caso das mensalidades escolares, não existe uma negociação entre
pais e escolas. As escolas
poderiam apresentar suas
planilhas de custos e uma
proposta de reajuste a uma
associação ou conselho de
pais, que definiria se os
valores apresentados são
factíveis ou não. Essa negociação seria saudável
e mais próxima às leis de
mercado, só que as escolas
indexam as mensalidades à
inflação passada. Se fizermos um estudo, veremos
que os reajustes das escolas são sempre maiores
que a inflação.
A negociação é sempre a
chave, mas como a inflação
está persistente e alta, os
mecanismos de indexação

ganham força. Se os preços
e salários não são corrigidos, você não consegue garantir uma oferta razoável
sem o reajuste de preços.
Ter uma inflação mais alta
só nos faz mais reféns da
indexação.
Antônio Corrêa de
Lacerda, professor, doutor e coordenador do programa de pós-graduação
de economia política da
PUC-SP e presidente
do Conselho Federal de
Economia
As indexações viraram
um mal necessário do Brasil da inflação crônica. Elas
foram institucionalizadas
com a correção monetária
na reforma promovida na
década de 1960 por Otávio
Gouveia de Bulhões, ministro da Fazenda durante a
presidência Castelo Branco. A partir daí, elas foram
incorporadas à nossa realidade.
O IGP-M, calculado pela
FGV, surgiu a partir da desconfiança do mercado com
relação a adulterações dos
índices oficiais de inflação
calculados pelo IBGE na
época. Só que o IGP-M tem
as suas falhas também, tendo um peso muito grande
dos preços no atacado, e,
consequentemente, sofren-

do muita influência cambial. Por isso que ele descola
do índice oficial de inflação.
O desafio da desindexação permanece presente, já
que ele não foi vencido no
Plano Real, que conseguiu
reduzir a inflação, mas não
conseguiu eliminá-lo. Aqui
cabe mencionar que nós
estamos tratando de uma
economia política, já que,
no Brasil, a indexação favorece os mais ricos, o mercado financeiro, os grandes
empresários, os rentistas e
os proprietários de imóveis,
se transformando numa
transferência de renda.
O pequeno empresário,
o empreendedor e o assalariado vêm perdendo,
claramente, para a inflação,
já que os reajustes salariais,
as rendas dos mais pobres e
os pequenos negócios, cujos custos sempre correm à
frente, não acompanham a
inflação.
Esse seria o momento
para se rever a existência
das indexações. Antes tarde
do que nunca, mas essa não
é uma questão técnica. Como disse, trata-se de uma
questão de economia política, já que há uma relação de
poder que favorece os mais
ricos.
Coordenação: Jorge Priori
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CVM coloca em andamento
investigação de executivos da Petrobras

A

Federação
Única dos Petroleiros
(FUP) recebeu ofício da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) informando que está em andamento investigação sobre
eventual prática de crime de
insider trading (uso de informação privilegiada) envolvendo administradores
da Petrobras, na gestão de
Roberto Castello Branco (3
de janeiro de 2019 a 13 de
abril de 2021).
Entre os investigados,
está o ex-gerente executivo de recursos humanos
Claudio Costa. O processo
foi instaurado pela Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários (SMI), em março de
2021. A CVM analisa operações com indícios de uso

de informação privilegiada
envolvendo ativos e derivativos relacionados à Petrobras nos dias 18 e 19 de
fevereiro de 2021.
O ofício, com data desta
segunda-feira(18), atende à
denúncia feita em conjunto pela FUP e Anapetro
(associação que representa acionistas minoritários)
por suspeitas de movimentações atípicas com ações,
baseadas em informações
privilegiadas.
“No que se refere à denúncia a respeito de eventual prática de crime de
insider trading cometido
pelo então gerente executivo de recursos humanos, Sr. Claudio da Costa,
cumpre informar que, em
02.03.2021, foi instaurado
pela Superintendência de

Relações com o Mercado
e Intermediários – SMI
o Processo CVM SEI no
19957.001646/2021-76,
cujo objeto é investigar,
dentre outros assuntos,
eventuais
negociações
atípicas e quaisquer irregularidades
envolvendo
administradores da Companhia, dentre os quais se
encontra o referido ex-administrador”, diz o ofício
da CVM.
Homem de confiança
do então presidente da Petrobras Roberto Castello
Branco, o gerente executivo de Recursos Humanos da empresa, Claudio
Costa, foi demitido em
29 de março de 2021 por
negociar ações da estatal
em bolsa poucos dias antes do anúncio do lucro

recorde do quarto trimestre de 2020. Na ocasião, a
Petrobras, em comunicado ao mercado financeiro,
alegou que aquele era um
“episódio pontual de insider trading”.
“A FUP aguarda para breve o resultado do processo
da CVM contra Claudio
Costa, demitido por prática
de insider trading. A Petrobrás, ela mesma, admitiu as
negociações irregulares com
informações privilegiadas,
que quebraram as regras de
governança e código de ética
da companhia”, destacou o
coordenador-geral da Federação, Deyvid Bacelar. Para
ele, os motivos da demissão
de Costa e suas implicações
precisam ser amplamente
esclarecidos e o ex-executivo
punido de acordo com a lei.

DARO PARTICIPAÇÕES S.A.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2022: COMPANHIA ABERTA. CNPJ/MF
02.291.077/0001-93. NIRE 33.3.0027784-6. DIA, HORA E LOCAL: Em
18 de maio de 2022, às 09:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Jardim Botânico n° 674, sala 316 Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ. CONVOCAÇÃO: Realizada a convocação, nos termos do §1º
do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, na data de 03 de maio de
2022, mediante envio de e-mail a todos os Conselheiros. PRESENÇAS:
Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Marcia De Luca Micheli, Juleika
Cristina Ferreira Carvalho, Geraldo Henrique de Castro e, como convidada, Senhora Nanci Turibio Guimarães. MESA: Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Nanci Turibio Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA:
(i) fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Estatuto Social da
Companhia, da remuneração individual dos administradores para o qual
a Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022, aprovou
o montante global e (ii) Assuntos Gerais; DELIBERAÇÕES: Instalada a
Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura da ORDEM
DO DIA, deu-se início à sua discussão do item (i). Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, pela fixação, nos termos da alínea “a”
do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, da remuneração individual
dos administradores para o qual a Assembleia Geral Ordinária realizada
em 29 de abril de 2022, aprovou o montante global, conforme se segue:
(a) Cada membro do Conselho de Administração da Companhia, além da
Diretora Financeira e de Relações com Investidores perceberão, a título
de pró-labore, remuneração líquida mensal equivalente ao salário mínimo vigente e (b) O Diretor Presidente perceberá, a título de pró-labore,
remuneração líquida mensal equivalente a R$ 5.387,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais), sendo autorizado, desde já, a atualização
da remuneração, a que faz jus o Diretor Presidente, pela variação anual
acumulada do IPCA (Índice de Preço) do Consumo Amplo, divulgado pela
IBGE, a partir do mês de abril de 2023. Conforme autorizado na Reunião
do Conselho de Administração do realizada em 03 de maio de 2021, o
Valor do pró-labore do Diretor Presidente foi atualizado pela variação acumulada do IPCA (Índice de Preço) do Consumo Amplo, divulgado pela
IBGE entre os períodos de março/2021 a março de 2022 (ambos índices
divulgados nos meses de abril de 2021 e 2022). Os demais membros da
Administração terão seus valores ajustados na data de vigência do novo
valor do salário mínimo, nos termos da Legislação em vigor. Resta estabelecido, ainda, que as remunerações, ora aprovadas, perdurarão vigentes
até a próxima reunião do Conselho de Administração que tiver como pauta
de deliberação a fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, da remuneração individual dos membros da
administração para o qual a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
até 30 de abril de 2023, aprovar o montante global. O senhor Presidente
abriu os debates para o item (ii) da ORDEM DO DIA. Após discussão, foi
autorizado o do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
FGTS, sem vínculo empregatício calculado sobre as remunerações pagas
aos membros da administração. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, foi a sessão suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente.
Nanci Turibio Guimarães - Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº
00005000442 no dia Data 15/07/2022.

CNPJ 30.304.992/0001-01

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 de 2021 (em R$ mil)
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro (em R$ mil)
2021
2020
ATIVO
2021
2020 Receitas (despesas) Operacionais
2021
2020
40.554
(7.193) Lucro do Exercício ���������������������������������������������������������
Circulante ����������������������������������������������������������������������
14.048
7.957 Resultado da Equivalência Patrimonial �������������������������
40.033
(6.811)
(247)
507 Resultado da Equivalência Patrimonial ������������������������� (40.267)
Disponível ����������������������������������������������������������������������
13.665
7.574 Receita Fundo Investimento ������������������������������������������
7.194
(274)
(125)
Outras Contas a Receber ����������������������������������������������
383
383 Despesas Administrativas ���������������������������������������������
6.134
8.195
40.033
(6.811) Dividendos Recebidos ���������������������������������������������������
Não Circulante ������������������������������������������������������������� 125.271
73.710 Lucro do Exercício ���������������������������������������������������������
Dividendos Distribuídos �������������������������������������������������
0
(1.016)
Investimentos ���������������������������������������������������������������� 125.271
73.710
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro
Exigíveis Curto Prazo ����������������������������������������������������
25
0
Total do Ativo ��������������������������������������������������������������� 139.319
81.667 (em R$ mil)
ReserExigíveis a Longo Prazo ������������������������������������������������
167
0
PASSIVO
2021
2020
Reser- vas de ReserCirculante ���������������������������������������������������������������������
321
296
Aumento de Caixa e Equivalentes ��������������������������������
6.092
7.562
vas de Reava- vas de Outras
Impostos diversos����������������������������������������������������������
25
0
7.574
12
Capital Capital liação Lucros Contas
Total Caixa no início do Exercício ������������������������������������������
Dividendos a pagar��������������������������������������������������������
294
295
Caixa no final do Exercício ��������������������������������������������
13.666
7.574
16.974
3.399
19.119
78.836
–
118.328
Saldo
em
31/12/2019������
Credores Diversos ���������������������������������������������������������
2
1
–
–
– (1.016)
– (1.016) Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras: 1 - Diretrizes Contábeis:
Não Circulante �������������������������������������������������������������
530
363 Dividendos distribuídos ���
–
–
– (6.811)
– (6.811) As demonstrações financeiras foram elaboradas com a estrita observância
Outras Contas a Pagar ��������������������������������������������������
530
363 Lucro do Exercício �����������
Patrimônio Líquido ������������������������������������������������������ 138.468
81.008 Ajustes de Reservas
das disposições contidas nas Leis 11.638/07 e 11.941/09; 2 - Capital social: O
– (1.195) (2.866) (25.432)
– (29.493)
Reflexas �������������������������
Capital ���������������������������������������������������������������������������
16.974
16.974
capital social subscrito e integralizado é composto de 999.003 ações ordinárias,
16.974
2.204
16.253
45.577
–
81.008
Saldo
em
31/12/2020������
Reservas de Capital ������������������������������������������������������
(4.099)
2.204
–
–
– 40.033
– 40.033 sem valor nominal�
Reservas de Reavaliação����������������������������������������������
2.830
16.253 Lucro Exercício ����������������
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2022.
– (6.303) (13.423) 36.831
– 17.105
Outras Contas ���������������������������������������������������������������
322
– Ajustes Reservas Reflexas
–
–
–
–
322
322
Reservas de Lucros������������������������������������������������������� 122.441
45.577 Outras Contas
Daniel Miguel Klabin, Diretor
16.974 (4.099) 2.830 122.441
322 138.468
Total do Passivo ���������������������������������������������������������� 139.319
81.667 Saldo em 31/12/2021
Marcio Tenenbaum - Técnico em Contabilidade - CRC-RJ 026311/O-7.

HSJ COMERCIAL S/A
CNPJ/MF 02.091.365/0001-02 / NIRE 33.3.0016582-7
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 27 de Junho de 2022. 1.
Data, Hora e Local: No dia 27 de junho de 2022, às 9:00 horas, na sede social
situada à Rua Garcia D’Ávila, no 113, 8o andar (parte), Ipanema, Rio de Janeiro/
RJ, CEP: 22.421-010. 2. Mesa: Presidente: Roberto Stern; Secretária: Christine
Lagos Simões. 3. Presença e Convocação: Dispensada a convocação, nos
termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”),
em razão da presença física do acionista titular da totalidade do capital social
da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos
Acionistas. 4. Ordem do Dia: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao resultado do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (b) Deliberar sobre o balanço patrimonial, o resultado econômico, bem como a destinação do resultado
líquido, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
(c) Eleger os membros da Diretoria e (d) Fixar a remuneração dos membros
da Diretoria (e) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações:
Após aprovação da lavratura desta ata em formato sumário, na forma dos §§1º
e 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, as seguintes deliberações
foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, sem qualquer restrição ou ressalva: (a) Foram analisadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, publicadas no Monitor Mercantil e
Monitor Mercantil Digital em 14/04/2022 que foram aprovadas juntamente com
o correspondente relatório da administração. (b) Foi aprovada a proposta da
administração para a destinação do lucro líquido do exercício no valor de R$
64.125.702,04 (sessenta e quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e dois reais e quatro centavos), sendo R$ 4.021.588,99 (quatro milhões,
vinte e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos),
destinados à absorção do saldo de prejuízos acumulados, R$ 3.005.205,65
(três milhões, cinco mil, duzentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
destinados à constituição da reserva legal, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2020. O saldo remanescente de R$
57.098.907,40 (cinquenta e sete milhões, noventa e oito mil, novecentos e sete
reais e quarenta centavos) será destinado para a reserva de lucros, para futuras incorporações destes recursos ao capital social ou pagamento de dividendos intermediários, nos termos da Lei das Sociedades por ações (6.404/76). (c)
Foi aprovada a eleição dos membros da Diretoria Estatutária, com mandato de
2 (dois) anos: (I) Diretor Presidente, Roberto Stern, brasileiro, economista, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 04.247.704-2 IFP/RJ e CPF nº
628.435.597-15; (II) Diretora Estatutária, Sra. Liu Loo Ly de Oliveira, brasileira, viúva, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade n° 65.33.657-4
SSP/SP e CPF n° 052.783.948-54; (III) Diretora Estatutária, Sra. Regina Célia
Daumas, brasileira, divorciada, farmacêutica, portadora da carteira de identidade nº 373867-4 IFP/Rj e CPF nº 505.070.017-53, todos com endereço comercial à Rua Garcia D’Ávila, n° 113, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, permanecendo
vagos os demais cargos previstos no Estatuto Social. Os Diretores ora eleitos
firmam os seus respectivos de Termos de Posse, anexos a presente Ata (Anexos III, IV e V ) e declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos
civil ou criminalmente, de exercer a administração da Sociedade. (d) Foi aprovada a manutenção da remuneração anual global máxima para a Diretoria no
mesmo valor do exercício anterior, cabendo ao Diretor Presidente decidir sobre
o seu rateio entre os componentes da Diretoria. (e) Por fim, restou aprovada a
manutenção e consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme transcrito no documento anexo à presente ata, doravante denominado “ANEXO I”. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, que após lida e achada conforme, foi assinada
pelos acionistas presentes que autorizaram sua publicação sem as respectivas
assinaturas, na forma do Artigo 130, §2º da Lei das Sociedades por Ações. 8.
Assinaturas: Mesa: Roberto Stern (presidente); Christine Lagos Simões (secretária). Acionista: H Stern Comércio e Indústria S.A. – Roberto Stern, Diretor Presidente. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00004982058 em 05/07/2022.
Estatuto Social Consolidado da HSJ Comercial S/A. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro e Duração - Artigo 1º - A Companhia terá denominação
“HSJ COMERCIAL S.A.” e reger-se-á pelo presente Estatuto social e disposições legais aplicáveis. § 1º - Em 18 de junho de 1997, originou-se a Companhia
sob a denominação inicial de R. STERN PARTICIPAÇÕES S.A., sofrendo alteração em 31 de julho de 1999, quando a denominar-se H. STERN JOALHEIROS S.A. A atual denominação de “HSJ COMERCIAL S.A.”, foi adotada em 28
de agosto de 2000. § 2º - A Companhia tem sede administrativa e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo manter subsidiárias
e estabelecer ou encerrar sucursais, filiais, agências, departamentos, escritórios ou representações em qualquer parte do País ou do exterior. Artigo 2º - A
Companhia tem por objetivo: (i) instalar, adquirir e explorar comercialmente lojas dos ramas de joalheria, relojoaria, pedras preciosas e semipreciosas, prataria, artigos de presentes finos, de galerias de artes, artigos de artesanato e
folclóricos, souvenires, bijuterias, perfumaria, brinquedos, bazar e magazine,
tapeçaria, objetos de decoração, utilidades eletrodomésticas, artigo de ótica,
cine-foto e som, e bem assim, serviços de restaurante, lanchonetes, cervejarias, bares e afins, artigos de charutaria, revistas e livros; (ii) promoção e divulgação do seu ramo de atividade, através de quiosques, módulos, cabines, estandes e quaisquer unidades removíveis; (iii) participar de quaisquer empresas
como acionista, sócia ou cotista; e ainda (iv) exercer a exportação e importação
de mercadorias, do seu ramo de negócio. Parágrafo Único – Por decisão da
diretoria, poderão ser acrescentados outros ramos de atividades. Artigo 3º - O
prazo de duração da Companhia será por tempo indeterminado. O exercício

social coincidirá com o ano civil. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações
- Artigo 4º - O capital social é de R$ 101.100.000,00 (cento e um milhões e
cem mil reais), divido em de 101.100.000,00 (cento e um milhões e cem mil)
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas e integralizadas. §1º - Observadas as exigências legais para o seu exercício, cada
ação corresponderá a 1 (um) voto nas deliberações da assembleia geral da
Companhia, excluídas as ações em tesouraria. As ações serão indivisíveis perante a Companhia. §2º - A Companhia poderá, em assembleia geral, criar
ações preferenciais ou de outras espécimes, forma ou classes, fixando-lhes as
respectivas condições, obrigações e privilégios, observadas às disposições legais. §3º - A Companhia, respeitadas às disposições legais pertinentes, poderá
efetuar, tanto operações de resgate, reembolso ou a amortização de suas
ações, como também, sua aquisição para cancelamento, permanência, sem
direito a voto, em tesouraria, podendo ser alienadas posteriormente, mediante
aprovação de assembleia geral de acionistas. §4º - As ações não serão representadas por cautelas ou títulos múltiplos presumindo-se sua propriedade pela
inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da
Companhia. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 5º - A Assembleia
Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos primeiros meses após o encerramento
do exercício social para os fins previstos em Lei e, extraordinariamente sempre
que os interesses sociais o exigirem ou quando for necessária a manifestação
dos acionistas, na forma da Lei ou deste Estatuto Social. §1º - A Assembleia
Geral será convocada de acordo com a Lei, pela Diretoria e deliberará sobre os
itens legalmente fixados e tudo mais que for de interesse social, previsto neste
Estatuto Social ou em decorrências de disposições legais, conforme indicado
na ordem do dia da respectiva convocação. §2º - As assembleias serão presididas por um acionista para tanto eleito pelos demais acionistas, cabendo ao
Presidente da mesa da Assembleia indicar um secretário, acionista ou não. §3º
- Os honorários mensais dos Administradores poderão ser estabelecidos pela
Assembleia Geral que os eleger, através da indicação da importância global ou
detalhada, conforme critério do Presidente da Assembleia Geral. Caberá ao
Diretor Presidente fixar o montante de honorários mensais que terá direito cada
administrador, sempre que a assembleia geral fixar os honorários de forma
global. § 4º - Os acionistas poderão participar e votar à distância, sendo considerados presentes aqueles que estiverem, na ocasião, (i) participando da Assembleia Geral por conferência telefônica, videoconferência ou qualquer outro
meio de comunicação digital que permita sua identificação e a comunicação
simultânea com as demais pessoas presentes à Assembleia Geral, ou (ii) que
tiverem enviado seu voto por escrito, ficando o Presidente da reunião investido
dos poderes para assinar a respectiva ata da Assembleia Geral em nome do
acionista que não estiver presente fisicamente. § 5º - Os acionistas poderão ser
representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados na forma
do §1º do Artigo 126 da Lei 6.404/76. Artigo 6º - As deliberações das Assembleias serão tomadas pelo voto de acionistas que representem a maioria das
ações com direito a voto da Companhia (ou seja, 50% do capital votante mais
1 (uma) ação ordinária), exceto se de outra forma estabelecido em lei ou neste
Estatuto Social. Capítulo IV - Da Administração - Seção I - Diretoria - Artigo
7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta pelo Diretor
-Presidente e por Diretores Estatutários, com ou sem designação especial, em
até 9 (nove) membros, cuja designação será definida na assembleia que os
eleger. §1º - Os membros da Diretoria, residentes no País, acionistas ou não,
serão eleitos pela Assembleia Geral com mandato de um ano, admitida à reeleição e serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo
de posse, lavrado no livro de atas do respectivo órgão, com dispensa de caução. §2º - Os membros eleitos da Diretoria em fim de mandato, podem se
manter em seus cargos enquanto os novos membros não tiverem sido eleitos
e empossados. §3º - A Diretoria, será investida de todos os poderes necessários à realização dos objetivos sociais, cujos poderes serão exercidos na forma
deste capítulo. Artigo 8º - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor
Presidente, tantas vezes quantas forem necessárias ou úteis, com quórum mínimo de 1/3 (um terço) dos diretores eleitos, e deliberará por maioria simples de
votos, cabendo ao Diretor-Presidente o voto de desempate. O resultado das
deliberações poderá constar de ata lavrada em Livro apropriado, sempre que
for considerado necessário. Artigo 9º – Qualquer ato ou negócio jurídico que
implique responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros, ou a
exoneração destes perante ela, poderá ser firmado (i) pelo Diretor Presidente
agindo isoladamente; por um Procurador “A” agindo isoladamente; (ii) por
quaisquer 2 (dois) Diretores agindo em conjunto; (iii) por 1 (um) Diretor agindo
em conjunto com 1 (um) Procurador “B”; ou ainda, (iv) por 2 (dois) Procuradores “B” agindo em conjunto, observando-se o disposto no artigo 10 deste Estatuto Social. Artigo 10 – Considerando as suas características operacionais, a
Sociedade poderá ser representada por procuradores especialmente designados, mediante a outorga de procurações especificando os poderes e a categoria de cada Procurador. As procurações serão assinadas (i) de forma isolada,
exclusivamente pelo Diretor Presidente no caso de mandatos outorgados para
procuradores “A”; e (ii) de forma isolada, indistintamente pelo Diretor Presidente ou por um Procurador “A”, no caso de mandatos outorgados para procuradores “B”. § 1º - O Procurador “A” terá amplos poderes para agir isoladamente em
nome da Sociedade, e o seu mandato será por tempo indeterminado. O Procurador “B” deverá sempre agir em conjunto com um Diretor ou outro Procurador,
e o seu mandato será limitado ao prazo de 1 (um) ano. § 2º - Os mandatos com
a cláusula ad judicia, para representação processual da Sociedade, judicialmente ou extrajudicialmente, serão outorgados mediante a assinatura isolada
pelo Diretor Presidente ou por um Procurador “A”, e terão validade por prazo
indeterminado. Seção II - Conselho Fiscal - Artigo 11 – A companhia terá um

Conselho Fiscal, com as atribuições legais, cujo funcionamento não será permanente. Será eleito e instalado na forma e nos casos previstos em Lei. O
funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. §1º - O Conselho Fiscal será composto de 03
(três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos ou reeleitos, podendo ser acionistas ou não; serão pessoas naturais, residentes no País e que
satisfaçam os requisitos legais. §2º - A Remuneração dos membros do Conselho Fiscal, fixada pela assembleia geral que os eleger será feita por sessão a
que comparecerem, observando-se “pro-rata tempore”, o valor mínimo previsto
em lei. Capítulo V - Alienação e Oneração De Ações - Artigo 12 – As ações
ordinárias, nominativas têm a sua circulação limitada na forma deste Estatuto,
obrigando os seus proprietários atuais e futuros quanto ao exercício dos respectivos deveres e direitos decorrentes. A omissão, no tocante ao exercício dos
ditos direitos, não se constituirá em precedentes para casos posteriores, não
podendo ser considerado como novação oponível, por um ou mais de um detentor dos mencionados direitos e deveres, nem se admitindo a interpretação,
de ter havido abdicação definitiva dos direitos constantes deste Capítulo, em
casos futuros. A alienação das ações por ato “intervivos” observará obrigatoriamente a seguinte ordem de preferência sucessiva: (a) à própria Companhia,
que poderá adquiri-las para cancelamento, permanência em tesouraria ou
eventual alienação futura; (b) ao acionista ou grupo de acionista que seja(m)
titular(es) de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social total da Companhia; (c) aos interessados entre os demais acionistas na proporção das
ações possuídas no capital social da Companhia; e (d) a quaisquer terceiros
interessados, desde que observados os procedimentos deste artigo 12 do Estatuto Social. §1º - Obrigam-se os acionistas a não alienar, vender, ceder, transferir ou dispor sob qualquer forma ou a qualquer título as ações de emissão da
Companhia, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, entre eles ou terceiros, incluindo eventuais direitos de preferência para subscrição de valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia (a “Alienação”), salvo com a
estrita observância do disposto neste Capítulo. §2º - Qualquer alienação em
violação ao disposto neste Capítulo será ineficaz em relação à Companhia e
aos demais acionistas, ficando a Companhia desde já autorizada a não proceder ao seu respectivo registro nos livros da Companhia. §3º - Caso a alienação
seja realizada em conformidade com as regras previstas neste Capítulo, o adquirente deverá, como condição ao registro da alienação pela Companhia, firmar termo aderindo integralmente às disposições do presente Estatuto Social,
em especial àquelas contidas neste Capítulo. A celebração do termo a que se
refere este Parágrafo 3º será dispensada se o adquirente já for, previamente à
operação que se pretenda registrar, acionista da Companhia. Artigo 13 – Nenhum acionista poderá gravar, empenhar, caucionar, estabelecer direitos reais
ou pessoais ou de qualquer outra forma de onera (os “Ônus”) suas ações, sem
a aprovação prévia de acionistas eu representem, no mínimo, a maioria do
capital votante da Companhia. Mesmo que autorizada, a criação de quaisquer
Ônus sobre as ações da Companhia somente será válida e eficaz se o beneficiário, antes da efetivação do Ônus, firmar termo aderindo integralmente às
disposições do presente Estatuto Social, em especial àquelas contidas neste
Capítulo, comprometendo-se a observá-las e a fazer com a as mesmas sejam
sempre e integralmente cumpridas. Artigo 14 – Observando o disposto neste
Capítulo, no caso de qualquer acionista desejar efetuar qualquer Alienação, tal
acionista deverá notificar os demais acionistas e a Companhia por escrito fazendo contar obrigatoriamente os termos e condições da proposta de Alienação, inclusive o nome e identificação do proponente, se for o caso, a quantidade e espécie de ações, o preço e todas as condições de pagamento (incluindo
eventuais garantias e representações), para que observada a ordem de prioridades estabelecida no artigo 12 acima, no prazo de 15 (quinze) dias (inclusive)
a contar da data de recebimento da notificações, a Companhia e os demais
acionistas comuniquem ao acionista que pretende realizar a Alienação sobre
seu interesse no exercício de seu direito de preferência, indicando eventual
intenção de reserva para as sobras sobre as ações ofertadas que não tenham
sido objeto do exercício do direito de preferência por parte do demais ofertados.
Parágrafo Único – O direito de preferência estabelecido neste Capítulo somente será válido e eficaz na hipótese de seu exercício, pela Companhia ou uma
ou mais acionistas, compreender a totalidade e não menos que a totalidade,
das ações ofertadas. Capítulo VI - Exercício Social - Artigo 15 – O Balanço
Geral será levantado anualmente em 31 de dezembro com a respectiva apuração dos resultados líquidos, obedecendo às disposições legais pertinentes: §1º
- Do lucro líquido apurado far-se-á: (a) uma dedução de 5% (cinco por cento)
para a constituição do Fundo de reserva Legal, até que este Fundo atinja 20%
(vinte por cento) do Capital Social; (b) outras deduções permitidas em lei ou fixadas pela Assembleia Geral de Acionistas. §2º - O dividendo mínimo obrigatório foi fixado em 0,1% (um décimo de por cento) sobre o lucro líquido após a
provisão para o Imposto de Renda e outras contribuições, estatuárias ou legais. O dividendo mínimo obrigatório será não cumulativo e deverá ser distribuído, se assim for decidido pela Assembleia Geral, no prazo máximo permitido
em lei. §3º - Sobre o lucro remanescente deliberará a Assembleia Geral com
observância das disposições legais, podendo destinar uma porcentagem para
a gratificação do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária. §4º - A
Assembleia Geral poderá deliberar a distribuição de dividendos inferiores ao
percentual acima estipulado ou a retenção de todo o lucro, nos casos amparados em lei. Capítulo VII - Liquidação - Artigo 16 – A Sociedade entrará em
liquidação nas hipóteses legais. Compete à Assembleia Geral de Acionistas
estabelecer o modo da liquidação, eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal
que deverá funcionar no período da liquidação. Rio de Janeiro, 27 de junho de
2022. Mesa: Roberto Stern - Presidente; Christine Lagos Simões - Secretária.

