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Irã não surpreende, 
mas Austrália também 
se afasta do dólar

O Irã gradualmente eliminará o 
dólar das transações econômicas 
com a Rússia, informou a agên-
cia de notícias oficial IRNA nesta 
quinta-feira. O volume de comér-
cio entre os 2 países ficou em US$ 
4 bilhões, que poderão ser reali-
zados através da moeda iraniana 
(rial) ou da russa (rublo), disse o 
presidente do Banco Central do 
Irã (CBI), Ali Salehabadi, em en-
trevista televisionada.

Em uma reunião de terça-feira 
com o presidente russo, Vladimir 
Putin, o líder supremo do Irã, aia-
tolá Ali Khamenei, pediu o aban-
dono gradual do dólar nas trocas 
bilaterais. O Irã também lançou a 
negociação de rial-rublo em seu 
mercado de câmbio no mesmo 
dia.

Mas não são apenas países atin-
gidos pelas sanções unilaterais nor-
te-americanas que buscam alterna-
tivas ao dólar. A Austrália vendeu, 
no início do mês, um carregamen-
to de minério de ferro da BHP pa-
ra a China pagando em o iuans.

Apesar das crescentes tensões 
entre os 2 países, o comércio com 
a China representou 29% do to-
tal de importações e exportações 
da Austrália em 2020 e continuou 
subindo em 2021. O volume é 3 
vezes maior que as trocas austra-
lianas com os Estados Unidos, 
o segundo mercado do país da 
Oceania.

“O lançamento do comércio 
de minério de ferro baseado em 
iuan marca um passo importan-
te para a empresa australiana se 
aproximar do mercado chinês, ao 
mesmo tempo em que equilibra 
os possíveis riscos e incertezas 
do dólar ante a alta inflação dos 
EUA”, afirmou o jornal chinês 
Global Times.

Bancos ampliam transações pela 
internet, mas juros e tarifas sobem
Redução de gastos não chega ao consumidor

Sete em cada dez operações 
bancárias feitas no Brasil 
em 2021, de um total de 

119,5 bilhões de transações, fo-
ram realizadas pela internet e pelo 
celular, revela pesquisa da Febra-
ban sobre a tecnologia bancária. 
O resultado foi impulsionado pe-
lo crescimento de 28% nas opera-
ções com smartphones, que totali-
zaram 67,1 bilhões e representam 
56% do total. As transações por 
internet banking aumentaram 6%.

Por outro lado, caíram as tran-
sações bancárias feitas em agên-
cias, que representam apenas 3% 
do total. No ano passado foram 3 
bilhões de operações ante 3,2 bi-
lhões em 2020. As operações em 
caixas eletrônicos (ATMs) caíram 
11%; nos correspondentes bancá-
rios houve queda de 8%. As tran-

sações com POS (maquininhas de 
cartões) cresceram 10%.

A maior utilização da tecnolo-
gia, que significa redução dos cus-
tos operacionais dos bancos, não 
se reflete nas tarifas, nem nos ju-
ros. Levantamento feito pelo Pro-
con-SP com os 5 maiores bancos 
e a Caixa mostraram que apenas 
essa última não aumentou as tari-
fas de serviços prioritários em 12 
meses (maio de 2021 a junho de 
2022).

Também houve aumento nos 4 
pacotes de serviços determinados 
pelo Banco Central. Na compa-
ração entre os valores praticados 
pelos bancos neste ano e no ano 
passado verificou-se que o valor 
médio aumentou em todos. A 
maior variação ocorreu no Pacote 
Padronizado III – em 25/5/2021 

o valor médio foi de R$ 27,28, e 
em 2/6/2022 o valor médio foi de 
R$ 29,33, uma elevação de 7,52%.

A média foi puxada para baixo 
pela Caixa, que também não ele-
vou os preços dos pacotes padro-
nizados. No banco Safra, a maior 
alta chegou a 15,63%.

Quanto aos juros, os últimos 
dados disponíveis no Banco Cen-
tral (abril de 2022) mostram que 
o Indicador de Custo do Crédito 
(ICC), que mede o custo médio 
de todo o crédito do Sistema Fi-
nanceiro Nacional (SFN), atin-
giu 19,4% ao ano, elevando-se 
0,4 ponto percentual (p.p.) no 
mês e 2,2 p.p. em 12 meses. O 
spread geral do ICC aumentou 
0,2 p.p. no mês, para 13 p.p., acu-
mulando elevação interanual de 
0,7 p.p. Página 6

Arrecadação bate recorde, mas Guedes 
deve bloquear R$ 5 bi do Orçamento

A arrecadação total das Re-
ceitas Federais fechou 
o mês de junho em R$ 

181,04 bilhões, informou o Mi-
nistério da Economia. O valor 
representa um acréscimo real 
(descontada a inflação pelo IPCA) 
de 17,96% em relação a junho de 
2021. É o melhor desempenho 
para junho desde 2000. No perí-
odo acumulado de janeiro a junho 
de 2022, a arrecadação alcançou 
R$ 1,09 trilhão.

Em relação às Receitas Admi-
nistradas pela Receita Federal, o 
valor arrecadado, em junho, foi de 
R$ 174,3 bilhões, representando 
um acréscimo real de 17,12%.

De acordo com o BC, o aumen-
to observado no mês de junho 
pode ser explicado, principalmen-
te, pelo crescimento dos recolhi-
mentos do Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Con-
tribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido (CSLL). “O grande vetor 

desse aumento de arrecadação foi 
exatamente o lucro das empresas, 
que veio bem acima do que esta-
va previsto e bem acima das bases 
estimadas ao longo de 2021”, dis-
se o ministro Paulo Guedes.

Apesar da arrecadação recor-
de, o Ministério da Economia se 
prepara para bloquear mais R$ 5 
bilhões do Orçamento, com a ale-
gação de que é para obedecer ao 
Teto de Gastos. O anúncio deve 
ser feito nesta sexta-feira.

Planos arcam 
com 85%
das receitas
da rede médica

O setor de saúde suplementar 
teve mais de R$ 200 bilhões em 
despesas médicas no ano passa-
do, valor superior ao orçamento 
do Ministério da Saúde, que é de 
cerca de R$ 150 bilhões; 85% 
das receitas de toda a rede médi-
ca no Brasil vêm dos planos de 
saúde.

Os números foram apresenta-
dos pelo presidente da Confede-
ração Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Dyogo Oliveira, em 
evento nesta quarta-feira. “Temos 
cerca de R$ 1,7 trilhão em reser-
vas, carregamos 30% das dívidas 
públicas. Os números são impres-
sionantes”, completou.

Apesar disso, em todos os pro-
dutos de seguros, pelo menos 
70% da população não está prote-
gida. Página 5

EUA: pedidos 
de auxílio 
desemprego 
disparam

Os pedidos iniciais de seguro-
-desemprego nos Estados Unidos 
na semana passada subiram para 
251 mil, atingindo uma nova alta 
de oito meses e indicando que o 
mercado de trabalho pode estar 
esfriando, informou o Depar-
tamento do Trabalho dos EUA 
nesta quinta-feira. O número está 
bem acima da média semanal de 
2019, que foi de 218 mil, antes da 
pandemia.

Na semana que terminou em 16 
de julho, o número de americanos 
solicitando auxílio-desemprego 
aumentou em 7 mil em relação ao 
nível não revisado da semana an-
terior. O número, que ultrapassou 
a estimativa de 240 mil feita pelo 
Dow Jones, marca o nível mais al-
to desde meados de novembro.

O relatório também mostrou 
que o número de pessoas que 
continuam recebendo benefícios 
regulares de desemprego do Es-
tado, relatado com um atraso de 
uma semana, aumentou em 51 
mil, para 1,38 milhão durante a se-
mana que terminou em 2 de julho.

O número total de pessoas so-
licitando benefícios em todos os 
programas – estaduais e federais 
combinados – para a semana que 
terminou em 2 de julho, no entan-
to, diminuiu em 47.842, para 1,35 
milhão.

Marcelo Casal Junior/
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Na era do 
capital fictício, 

expectativa 
por algo ainda 

a ser criado

Terceira maior 
indústria do 

planeta, atrás da 
bélica e da 
petrolífera

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Crise, complexidade e saídas

A economia criativa de Pedro Guitton

Por Ranulfo 
Vidigal

Está disponível nas plata-
formas de filmes estrangei-
ros a película alemã King of  
Stonks, que explicita, numa 
divertida comédia, a forma-
ção de uma grande pirâmi-
de financeira vendida para o 
público na forma de empre-
sas de pagamentos digitais 
negociadas em Bolsas de 
Valores e, mediante jogadas 
contábeis, enganava incau-
tos “investidores”.

Um paralelo atual se nota 
na questão das “bitcoins” 
e suas plataformas digitais 
que “queimam” grandes 
montantes de poupanças 
das famílias brasileiras de 
classe média.

A fase atual do capitalis-

mo caracteriza-se por forte 
concentração de mercado, 
aceleração de preços de 
produtos de primeira ne-
cessidade e achatamento sa-
larial, trazendo instabilidade 
social ao redor do planeta. 
Na periferia, a situação é 
preocupante!

São tempos de predomí-
nio do capital fictício, que 
muda a lógica de valoriza-
ção do capital. Não con-
fundir com capital a juros. 
Senão, vejamos, na forma 
tradicional, o capital pree-
xiste na forma dinheiro. Es-
te compra força de trabalho 
e meios de produção, que 
geram mercadorias, cuja 
missão seria satisfazer ne-
cessidades humanas físicas 
e espirituais. Neste ambien-
te, o valor das mercadorias, 

se realiza na circulação ge-
rando uma apropriação do 
excedente pela classe deten-
tora dos meios sociais de 
produção.

O problema é que na 
era do capital fictício o que 
existe é uma expectativa de 
apropriação de um valor no 
futuro, ou seja, algo ainda a 
ser criado/produzido/gera-
do. O que o capitalista tem 
é um direito de apropriação 
(uma capitalização) de algo 
que ainda não foi produzido 
e pode não vir a ser absorvi-

do pelo mercado, se houver 
crise de superprodução.

No tempo presente, isso 
se generaliza, ou seja, ocor-
re no setor financeiro, mas 
também na agricultura, na 
indústria e no setor terci-
ário. Vivemos tempos de 
grandes apostas lastreadas 
na dívida pública e no mer-
cado de ações. Uma tentati-
va de trazer a valor presente 
algo que ainda não existen-
te, ou que talvez nem venha 
a se constituir. Essa enge-
nhosidade aumenta, de for-
ma exponencial, o grau de 
rotação e lucratividade do 
capital, medida trimestral-
mente via balanços empre-
sariais. Mas exige salários 
contidos e forte presença 
estatal para dirimir riscos de 
curto circuito generalizado 

do sistema.
É neste contexto que o 

Brasil encara uma eleição 
este ano, diante de grandes 
desafios. O nosso país vê 
seu parque industrial numa 
reestruturação produtiva, 
com poupança de força de 
trabalho mediante fragmen-
tação e precarização de nos-
so mercado de contratação 
de mão de obra.

No campo, o latifúndio 
se moderniza, exporta ali-
mentos em larga escala, 
expulsando o camponês na 
direção de grandes e médias 
cidades.

Estes dois setores são 
fortemente dependentes do 
Estado (com seu papel es-
tabilizador) e do capital fi-
nanceiro, que financia suas 
expansões. Surge desse qua-

dro de fragilidades uma cri-
se urbana, na falta de mo-
radias dignas e saneamento, 
saúde pública e educação 
básica de qualidade.

Nossa missão é trans-
formar esse conjunto de 
contradições em demandas 
efetivas para os novos diri-
gentes a tomarem posse em 
2023. Reverter privatiza-
ções, bem como os ataques 
aos direitos sociais e traba-
lhistas, mudar a política de 
preços dos combustíveis, 
rever a política de estoques 
de alimentos para combater 
a fome e a miséria. Medidas 
urgentes e prementes neste 
rico país, cuja renda média 
encolheu 43%, entre 2011 e 
2021.

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Paulo Alonso

Pedro Guitton está 
sempre antenado 
com o seu tempo e, 

inquieto, vive buscando coi-
sas novas para desenvolver 
e atuar. Ele, como escrevia 
Fernando Pessoa, é uma an-
tena do seu tempo. Carioca, 
com cidadania espanhola – 
sua família é de Vigo, na Ga-
lícia – Guitton é graduado 
em Desenho Industrial, fez 
MBA em Gestão de Negó-
cios e concluiu seu mestrado 
em Economia. Depois de 
mil horas de pesquisa e de 
um incessante trabalho, lan-
çou a obra Economia Criativa: 
40 ferramentas consagradas para 
analisar e projetar cenários. Na 
sua bem construída e inteli-
gente narrativa, o autor põe 
o economista criativo no 
centro do mundo.

Ao longo das 252 páginas, 
ele, em linguagem acessível, 
despojada, com fotos e grá-
ficos, vai promovendo links 
dos capítulos com frases de 
intelectuais nacionais e inter-
nacionais, tornando a obra 
fácil de ser lida e, mais do que 
isso, despertando no leitor 
curiosidade sobre tudo aqui-
lo que levanta, questiona e in-
forma com lucidez brilhante.

Se, no milênio passado, o 
cargo era muitas vezes ocu-
pado pelo engenheiro, hoje 
o profissional, segundo o 
autor, precisa ser um “es-
pecialista híbrido”. Se eco-
nomia, marketing, design, 
comunicação, propaganda 
e tecnologia são ferramen-
tas inestimáveis, também é 
preciso entender, acredita 
Guitton, de psicologia, so-
ciedade, legislação, empre-
endedorismo, sustentabili-
dade e muito mais.

Ao contrário da geração 
passada, mais acomodada 
e que esperava por deman-
das e apenas era contrata-
da para finalizar o projeto 
subordinado a um outro 
profissional, atualmente o 
projeto de trabalho deve ser 
de quem o executa. E é, co-
mo crê o autor, o profissio-
nal quem deve identificar a 
oportunidade e desenvolver 
a estratégia para apresentá-
-lo. Cabe justamente a esse 
profissional desenvolver o 
modelo de negócio, reali-
zar parcerias, buscar ações 
de financiamento coletivo e 
saber alcançar o investidor-
-anjo. “É sua a responsabi-
lidade de ofertar o projeto 
na vitrine do mercado in-
vestidor. Porque você vai 

assiná-lo no início, no meio 
e no fim. Para lançamento 
de produtos ou ações de re-
lacionamento”.

Guitton afiança que a 
economia criativa é a tercei-
ra maior indústria do mun-
do. A cultura, a criatividade 
e a inovação são conside-
radas nessa nova economia 
ativos intangíveis e de valor 
imensurável. Dessa forma, 
cabem várias perguntas nes-
se contexto, e elas são feitas 
pelo próprio autor, como 
forma de instigar o leitor, e 
ele próprio vai responden-
do uma a uma, com bons 
argumentos, da primeira à 
última página da obra.

Como criativo, Guit-
ton trabalhou para marcas 
de renome internacional, 
como Danone, Bacardi e 
Hewlett-Packard (HP) e pu-
blicou 12 livros, sendo os 
mais vendidos A tribute to 
celebrities e A Homege to typo-
graphy + CD free points. Coe-
ditou seus livros para as edi-
toras Index Book, Espanha; 
Page One, Singapura; Gin-
gko-Press, Estados Unidos; 
Interlogos, Itália; BNN, 
Japão; Shangai Publishers, 
China; 123 Mua, Vietnã; e 
Rio Books, Brasil.

As influências gráficas de 

Guitton vêm da mistura de 
experiências que adquiriu 
nos lugares nos quais viveu, 
trabalhou e/ou estudou: 
Rio de Janeiro (felicidade e 
beleza), Califórnia (estilo e 
sonho) e Barcelona (arte e 
cultura).

Professor da Universida-
de Cândido Mendes, Guit-
ton, que já passou por vá-
rias universidades no Rio 
de Janeiro e pelo Istituto 
Europeo di Design de Bar-
celona, diz que o livro Eco-
nomia Criativa é uma leitura 
interessante para quem tem 
espírito empreendedor, pa-
ra quem tem um projeto e 
está à procura de alguém 
que o financie. Trata-se, na 
realidade, de uma obra que 
contém metodologias de 
gestão que proporcionam 
ao leitor uma larga visão de 
negócios, poder de decisão 
e modelos de ação para que, 
de maneira prática e ativa, 
possa fazer acontecer.

As ferramentas apresen-
tadas na obra de Guitton 

também são utilizadas nos 
Trabalhos de Conclusão de 
Curso, tanto na graduação, 
como nos programas de 
pós-graduação, nas disser-
tações de mestrado e nas 
teses de doutorado relacio-
nadas a negócios criativos.

Dividido em sete capítulos 
(Posicionamento, Experiên-
cia, Relacionamento, Ferra-
menta de Visão, Ferramenta 
de Decisão, Ferramenta de 
Ação e Investidor-Anjo), o 
leitor poderá, no último ca-
pítulo, acompanhar o passo 
a passo completo para maxi-
mizar toda e qualquer chance 
de sucesso.

Ao longo da história, a 
economia e a criatividade 
raramente foram analisa-
das sob uma mesma ótica 
ou perspectiva. A econo-
mia habitualmente estava 
associada a bancos, infla-
ção e investimento. Com o 
passar do fenômeno pós-
-industrial, como acentua 
Guitton, uma das principais 
plataformas de sustentação 
econômica passou a ser jus-
tamente a propriedade inte-
lectual. E, já nesse início de 
século, a indústria criativa 
torna-se a terceira maior do 
planeta, atrás apenas das in-
dústrias bélica e petrolífera. 

Assim, a inovação, a indús-
tria e a criatividade passam 
a ser consideradas um dos 
principais ativos econômi-
cos da sociedade contem-
porânea.

O Brasil era, em 2011, o 
quinto maior país em eco-
nomia criativa do mundo, 
produzindo RS 110 bilhões, 
segundo a Folha de São Paulo. 
Nesse mesmo ano, a indús-
tria criativa cresceu 5,7%, 
número superior à alta de 
2,7% do PIB brasileiro. Es-
sas e muitas outras infor-
mações sobre o universo da 
economia criativa são desta-
cadas nos capítulos da obra 
de Guitton, com densidade 
e metodologia e, ao mesmo 
tempo, em linguagem sabo-
rosa e envolvente.

Importante aproveitar a 
experiência da leitura única 
desse livro e se apropriar 
dos cinco níveis de infor-
mação por ele transmitido. 
Essa obra, pela sua relevân-
cia, merece ser lida, com 
muita atenção e despoja-
mento, pois, como prega 
o autor, “estudar pode ser 
mais leve; estudar pode ser 
sempre mais divertido”.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.
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Fome na África

Embora a Somália, o Quênia e a Etiópia representem 
apenas 2% da população mundial, eles respondem 

por 70% da pobreza do mundo. A cada 48 segundos, 
morre uma pessoa de fome na região. São 20 milhões de 
famintos atualmente que podem morrer nas próximas 
semanas, se não houver um aporte internacional de ajuda. 

Vergonha internacional

Causou um mal estar muito grande, a convocação dos 
Embaixadores pelo Presidente, em Brasília, para difamar 
o atual processo eleitoral brasileiro, sem provas. Os 
diplomatas estrangeiros obrigados a comparecer ficaram 
boquiabertos com o discurso do Sr. Bolsonaro. Saíram da 
reunião convictos de que se trata de mais uma fake news. 
Um circo, disse um embaixador, em off, na saída. Saíram 
rapidamente, sem cumprimentos para não agravar o aten-
tado contra a Democracia.

A França pega fogo

Com temperaturas nunca vistas, 41,5° em Paris e 39º 
em Roubeix, no Norte, a França vive um de seus piores 
momentos, com incêndios que já queimaram mais de 20 
mil hectares no País. Uma das regiões mais afetadas é a 
Gironda.

Data Nacional da Suíça

Bernard Furger, cônsul-geral da Suíça no Rio de Janei-
ro, comemora a data nacional de seu país, dia 27, no Iate 
Clube do Rio de Janeiro.

Boas práticas

JP Polo e Fernanda Dias ministram treinamento para 
aperfeiçoamento do atendimento ao publico LGBT+, 
no próximo dia 26, no Fairmont Rio. A atividade, volta-
da para profissionais de turismo, acontece durante a 
LGBT+Turismo Expo.

Sacolas plásticas

Mais de 8 bilhões de sacolas plásticas deixaram de ser 
utilizadas no Rio de Janeiro desde a promulgação da Lei 
estadual 8473/19. Vitória que devemos atribuir ao trab-
alho também da Associação de Supermercados do Estado 
do RJ. É sempre bom lembrar que o plástico demora 100 
anos para se degradar...

Fechamento intempestivo

O Parque Olímpico, uma das áreas de lazer, para os in-
úmeros condomínios da Abelardo Bueno, foi fechada para 
o público sem nenhuma explicação. Volta a abrir dentro 
de 3 meses. Logo agora nas férias...

Frase da semana

“No meu jardim, há um espinho entre duas folhas, 
filhas do fazer sem crer, do amanhecer sem ver, do 
prescrever sem prever, da audácia sem falácia, da pura 
mudança com ganância de sorrir sem pressa, com cores e 
sabores de uma manhã de inverno.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Meireles Pinto Patrimonial S.A.
CNPJ/ME (em constituição)

Extrato da Ata de Assembleia de Constituição de S.A. 
Aos 31/05/2022, às 10h00min, Rio de Janeiro/RJ, reuniram-se, na Avenida 
Rui Barbosa, 40, Apto. 1502, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. Presença: Totali-
dade. Mesa: Belmiro José da Silva Pinto: Presidente, Maria Elisa Gonçalves 
Meireles Pinto: Secretaria. Deliberações: 1. Aprovada a Constituição e o Pro-
jeto do Estatuto Social da Meireles Pinto Patrimonial S.A.; 2. Aprovado o 
Anexo II - Boletins de Subscrição, o capital social de R$ 100,00, divididos em 
100 ações ordinárias nominativas, da mesma classe e sem valor nominal, as 
quais foram totalmente subscritas e integralizadas no valor de R$ 100,00; 3. 
Eleição/Diretoria: Belmiro José da Silva Pinto, RNE V097427YDPMAFRJ, 
CPF/MF 024.792.477-67, Diretor Presidente; Maria Elisa Gonçalves Meire-
les Pinto, RNE V0533197DPMAFRJ, CPF/MF 005.980.667-21, Diretora Vice-
Presidente; todos com mandato de 3 anos, iniciando-se a posse na presente 
data. Ficou estabelecido que o valor dos honorários dos Diretores eleitos será 
fixado em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente na sede da Socie-
dade. Rio de Janeiro/RJ, 31/05/2022. Mesa: Belmiro José da Silva Pinto: Pre-
sidente, Maria Elisa Gonçalves Meireles Pinto: Secretária. Subscritores: Bel-
miro José da Silva Pinto, Maria Elisa Gonçalves Meireles Pinto, Ana Carollina 
Meireles Pinto, Joana Sofia Meireles Pinto. Visto do Advogado: Miriam Costa 
Faccin - OAB/SP nº 285.235. JUCERJA/NIRE 333.0034454-3. Protocolo: 00-
2022/528092-2. Data do Protocolo: 01/07/2022. Certifico o Arquivamento em 
04/07/2022 nº 33300344543. Jorge Paulo Magdaleno Filho: Secretário Geral.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAORNA
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO”
Assembleia Geral Ordinária

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente convocar os 
Srs. Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária do 
Condomínio Itaorna, que será realizada no próximo dia 26 de julho de 2022, 
terça-feira, no supramencionado Condomínio, às 20:00 horas em primeira 
convocação com o “quorum” legal ou às 20:30 horas, em segunda e última 
convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) Aprovação 
das contas referentes ao período de 06/2021 a 05/2022; 2) Eleição de 
Síndico, fixando-lhe remuneração; 3) Eleição de membros efetivos e 
suplentes para o Conselho Consultivo; 4) Aprovação do orçamento para 
o próximo exercício – 2022/2023; e 5) Assuntos Gerais. Para votação na 
assembleia, o condômino deverá estar quite com as quotas condominiais 
correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até 
a data da assembleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de 
condômino deverá estar munido de procuração outorgada com observância 
das normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 
do Código Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado de 
modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado para 
o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima de 48h (quarenta 
e oito horas) da data da assembleia, com a indicação do endereço eletrônico 
ou do procedimento necessário para aferição de sua autenticidade, sem o que 
não será aceito, sendo vedada sua eventual verificação no ato da assembleia. 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2022. 
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

Saques do FGTS ajudam alta no consumo

Anunciado nes-
ta quinta-feira, o 
Indicador de Ati-

vidade do Comércio da 
Serasa Experian revelou a 
segunda alta consecutiva 
nas vendas do varejo físico 
no país. Após cair 1,1% em 
abril e recuperar o cresci-
mento em maio (2,1%), o 
índice alcançou 2,4% em 
junho. Essa foi a porcen-
tagem mais alta registrada 
nos últimos 12 meses, des-
de maio de 2021, quando o 
levantamento marcou 3% 
de aumento. O segmento 
de veículos, motos e peças 
continuou a apresentar os 
resultados mais expressivos, 
com 13,4% e 9,2% nos úl-
timos dois meses, respecti-
vamente.

Ainda segundo o especia-
lista, as datas comemorati-
vas (Dia das Mães e Dia dos 
Namorados), junto às re-

centes liberações de saques 
extraordinários do FGTS e 
da antecipação do 13º dos 
aposentados e pensionistas, 
podem estar entre os moti-
vos que levaram a leve alta 
no consumo.

Na comparação anual, 
o mês de junho de 2022 
apresentou resultados su-
periores ao mesmo perí-
odo do ano passado, com 
2,5% de aumento. Essa é a 
maior alta desde agosto de 
2021, quando o indicador 
atingiu 4,3%. O setor de 
tecidos, vestuário, calça-
dos e acessórios demons-
trou ser o mais aquecido 
em relação ao ano anterior 
(21,1%), seguido por su-
permercados, hipermerca-
dos, alimentos e bebidas 
(4%), combustíveis e lu-
brificantes (3,3%), mate-
rial de construção (2,6%) e 
móveis, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos e infor-
mática (1,6).

Também nesta quinta-
feira, a Caixa anunciou no-
vas condições para aquisi-
ção da moradia própria por 
duas linhas de financiamen-
to: o Programa de Habita-
ção Popular com Recur-
sos FGTS e o Pró-cotista. 
Houve redução das taxas 
de juros no Pró-Cotista e 
ampliação da faixa de renda 
familiar para o Programa de 
Habitação Popular com Re-
cursos FGTS.

Passam a compor o pú-
blico da Habitação Popu-
lar com Recursos FGTS 
as famílias com renda de 
até R$ 8 mil. Os subsídios 
para aquisição do imóvel 
serão concedidos com o 
financiamento habitacio-
nal, de acordo com a ren-
da familiar, capacidade de 
pagamento e especificida-

des da população de cada 
região.

Outra mudança é a redu-
ção das taxas de juros para 
aqueles que se enquadram 
na modalidade pró-cotista 
e efetivarem a contratação 
até o dia 31 de dezembro 
de 2022. As novas taxas 
partem de TR + 7,66% a.a. 
para imóveis de até R$ 350 
mil, representando uma re-
dução de 1 p.p. Para imó-
veis com valor de avalia-
ção acima de R$ 350 mil, 
limitado ao teto do Sistema 
Financeiro Habitacional, 
que é de R$ 1,5 milhão, a 
taxa foi ajustada para TR + 
8,16% a.a., o que representa 
0,5% de redução.

Além da redução de ta-
xas, a quota de financia-
mento na linha pró-cotista 
foi ampliada para até 80% 
do valor de avaliação do 
imóvel.

Cade lança estudo 
que apresenta  
análise antitruste

O Conselho Ad-
ministrativo de 
Defesa Econô-

mica (Cade) lançou nesta 
quinta-feira o documento 
de trabalho “Aprendizado 
de máquina e antitruste”, 
organizado pelo Departa-
mento de Estudos Econô-
micos (DEE). O objetivo é 
apresentar modelos e pro-
cedimentos de aprendiza-
do de máquina que podem 
ser utilizados em diversas 
etapas da análise antitruste, 
analisando o cenário de di-
fusão de métodos computa-
cionais na área.

O trabalho divide-se em 
6 seções, além da introdu-
ção. Na primeira parte do 
documento a autora Tatiana 
de Macedo Nogueira Lima 
(DEE) discute conceitos que 
permitem entender as simi-
laridades e diferenças entre 
os objetivos e técnicas eco-
nométricas e de aprendizado 
de máquinas. Na segunda, 
discorre sobre a aplicação de 
modelos de aprendizagem de 
máquina voltados para a de-
fesa da concorrência.

Em seguida são esclare-
cidas discussões e modelos 
estudados dentro da temáti-
ca abordada no documento. 
Inicialmente, é apresentado 
o procedimento de valida-
ção cruzada, usado para a 
divisão de observações em 
conjuntos de treinamento, 
por meio dos quais os mo-
delos são estimados, e con-
juntos de teste, nos quais 
os modelos são testados. 
Na seção seguinte, o trade-
off  entre viés e variância é 
discutido.

Ao final, são debatidas 
as regressões regulariza-
das. Posteriormente, mé-
todos de árvore de decisão, 
classificação e de agrupa-
mento (cluster) são revisa-
dos. Acesse o documento 
Aprendizado de máqui-
na e antitruste (https://
cdn.cade.gov.br/Portal/
centra i s -de-conteudo/
p u b l i c a c o e s / e s t u d o s -
economicos/documen-
tos-de-trabalho/2022/
DOC_003-2022_Aprendi-
zado-de-maquina-e-anti-
truste.pdf).

FUP e Anapetro recorrem 
imposição de inelegíveis 
no CA da Petrobras

A Federação Úni-
ca dos Petroleiros 
(FUP), em con-

junto com a Anapetro (as-
sociação que representa 
acionistas minoritários da 
Petrobras) vão entrar com 
representação na Justiça 
contra a União por insistir 
em indicar para o conselho 
de administração (CA) da 
Petrobras os nomes de Jhô-
natas Assunção, secretário 
da Casa Civil, e de Ricardo 
Soriano, procurador-geral 
da Fazenda. O comunicado 
foi feito nesta quinta-feira.

Além do processo judi-
cial, a federação vai recorrer 
à Comissão de Valores Mo-
biliário (CVM) contestando 
as indicações dos dois in-
tegrantes da lista que já ti-
nham sido reprovados, por 
conflito de interesses, pelo 
Comitê de Elegibilidade da 
companhia (Celeg) e pelo 
conselho de administração 
da Petrobras. Ontem, po-
rém, o Ministério de Minas 
e Energia informou que vai 
reencaminhar à companhia 
a lista com os mesmos oi-
to nomes inicialmente indi-

cados pelo governo para o 
CA da estatal.

“É gravíssima a insistência 
do governo de tentar eleger, 
à revelia, nomes já rejeitados 
para o CA da companhia. 
A gestão da Petrobras e o 
acionista minoritário que é 
a União precisam respeitar 
os órgãos de governança da 
empresa, que vetaram os dois 
nomes. Os conflitos de inte-
resses já apresentados tor-
nam as nomeações ilegais”, 
ressalta o coordenador-geral 
da FUP, Deyvid Bacelar.

“O objetivo é que os 
nomes sejam vetados pela 
Justiça e CVM e não sejam 
considerados em assem-
bleia, pois ferem a gover-
nança da Petrobras, a Lei 
das Estatais e o Estatuto da 
empresa”, afirma o advo-
gado Ângelo Remédio, da 
Advocacia Garcez, que re-
presenta a FUP na ação. 

Na última terça-feira 
(19), a Petrobras divulgou 
convocação para a assem-
bleia geral de acionistas da 
empresa no dia 19 de agos-
to, sem os dois nomes no 
boletim de votação.
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Animadores culturais 
recorrem à Alerj para 
manter empregos

O deputado André Ceciliano (PT), pré-candidato ao 
Senado, concilia sua agenda de presidente da Alerj com a 
pré-campanha eleitoral. No início da semana, ele recebeu 
em seu gabinete animadores culturais, representantes do 
Sepe e do Fosperj para discutir a regularização da atividade 
profissional e a manutenção de medidas que asseguram di-
reitos dos servidores aprovadas dentro do Plano de Recu-
peração Fiscal. O grupo está preocupado com a possível 
extinção da categoria de animador cultural nos quadros da 
Secretaria de Estado de Educação.

Convenções definem candidatos
Começou na última quarta-feira o período para as con-

venções que vão oficializar as candidaturas para presidente 
da República, senador, governador e deputados federal e 
estadual. Mas os candidatos definidos não poderão fazer 
campanha agora, só a partir do dia 16 de agosto. Quem se 
antecipar poderá pagar multa e até ter seu registro cassado.

Nomes podem ser  
substituídos até a véspera

Nada é definitivo. As convenções partidárias não são 
uma garantia. Os partidos têm até a véspera da eleição pa-
ra substituir os candidatos, caso isso seja necessário. Além 
disso, candidatos estão com pendências judiciais que pre-
cisam ser resolvidas até o início de agosto, caso contrário, 
estarão fora.

Apenas uma convenção virtual
Entre os 12 pré-candidatos à presidência, apenas Sim-

one Tebet, do MDB, terá convenção virtual, ainda como 
prevenção à Covid. Todos os demais já agendaram data e 
local para suas convenções, com a presença dos candidatos 
e militantes.

Praças como carro-chefe
Com pouco dinheiro em caixa, a maioria dos prefeitos 

fluminenses adotou a estratégia de limpeza e manutenção 
de praças para aproximar seus pupilos candidatos com a 
população. Na Capital, Eduardo Paes criou uma “fábrica 
de praças” e colocou o efetivo da Comlurb para uma faxina 
geral nas pracinhas das Zonas Norte e Oeste.

4 Negócios & Empresas

André Ceciliano reunido  
com animadores culturais

Assine o jornal 
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Brasil exportou US$ 70  
milhões em biscoitos no semestre

O Brasil exportou 
US$ 70 milhões 
em biscoitos no 

primeiro semestre do ano. 
No total, houve 43% de 
crescimento em valor frente 
a 2021, representando um 
aumento em volume de 25% 
no mesmo período, somando 
pouco mais de 38 mil tonela-
das de produtos vendidos ao 
exterior, na comparação com 
o comercializado em igual 
período do ano passado (ja-
neiro a junho).

O resultado é consequ-
ência do trabalho desen-
volvido pelos empresários 
do setor em conjunto ao 
projeto setorial de fomen-
to às exportações Brazilian 
Biscuits, Pasta and Indus-
trialized Breads & Cakes, 
mantido pela Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Biscoitos, Massas Alimen-
tícias e Pães & Bolos In-
dustrializados (Abimapi), 
em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimen-
tos (ApexBrasil).

De acordo com Rodrigo 
Iglesias, diretor internacio-
nal da Abimapi, a pandemia 
tem impulsionado ainda 
mais o crescimento das ex-

portações dos biscoitos bra-
sileiros pelo mundo. “Entre 
os 30 principais destinos 
dos produtos ‘made in Bra-
zil’ no primeiro semestre 
de 2022, 1/3 aumenta suas 
compras ano após ano des-
de 2020: Venezuela, Para-
guai, Chile, Colômbia, Peru, 
Emirados Árabes Unidos, 
República Democrática do 
Congo, Guiana, Equador e 
Guatemala”, explica ele.

Os países sul-americanos 
responderam por 70% do 
total das vendas de biscoi-
tos brasileiros no mercado 
externo no período analisa-
do com algumas particulari-
dades. A Argentina é o úni-
co mercado da região que 
adquire mais wafers que os 
demais biscoitos do setor. 
Mas, tal realidade também é 
seguida pelo mercado nor-
te-americano, que compra 
pouco mais de 8% do total 
exportado de biscoitos bra-
sileiros ao mundo com for-
te concentração em wafers.

A retomada do cresci-
mento das exportações de 
biscoitos nesse estágio da 
pandemia – primeiro se-
mestre de 2022 – em mer-
cados maduros como os 
EUA (53% em valor e 37% 

em volume), desperta bo-
as perspectivas no alcance 
internacional para o ano. 
Além disso, o Brasil recu-
perou volume de vendas 
acima ao período anterior 
à pandemia em mercados 
importantes como Angola, 
Guiné Equatorial, Panamá, 
Arábia Saudita e Japão.

São mais de 110 destinos, 
sendo 80 com mais de 1,5 
tonelada de compras de bis-
coitos produzidos e exporta-
dos pelo Brasil, somente no 
primeiro semestre de 2022. 
Entre os países que voltaram 
a comprar biscoitos brasilei-
ros esse ano, estão: Guiné, 
Djibuti e Papua Nova Guiné, 
países que não recebiam os 
produtos do Brasil desde o 
início da pandemia.

“Os altos custos de frete 
internacional ainda pressio-
nam a expansão das expor-
tações e o acesso a determi-
nados destinos no mercado 
externo, mas pouco a pou-
co alguns destinos são reto-
mados” ressalta Rodrigo.

A expectativa é de acele-
rar o crescimento nas ven-
das de biscoitos ao mercado 
externo no segundo semes-
tre, que tradicionalmente 
tende a ser o período mais 

importante de fabricação e 
exportações do segmento. 
Os países da América La-
tina, África e Oriente Mé-
dio, como já ocorrido no 
início de 2022, tendem a 
impulsionar o incremento 
dos biscoitos brasileiros no 
mundo até o fim do ano.

Levantamento realizado 
pela consultoria Nielsen 
apontou que a indústria de 
biscoitos atingiu R$ 22,6 bi-
lhões e 1,51 milhão de tone-
ladas de produtos, aumento 
de 12% em faturamento e 
retração de 1% em volume 
de vendas na comparação 
com 2020 (R$ 20,2 bilhões 
e 1,53 milhão de toneladas), 
respectivamente, mantendo 
o patamar de um milhão e 
meio de toneladas consu-
midas no Brasil anualmente 
desde 2019.

Os biscoitos tradicionais 
salgados, geralmente ven-
didos em pacotes maiores, 
perderam 7% do volume de 
vendas e as do tipo Maria e 
Maisena caíram 9%, segun-
do o levantamento anual da 
Kantar. Já os biscoitos re-
cheados, tiveram recuo de 
apenas 1% e os cookies, es-
trela da categoria em 2021, 
avançaram 2%.

Falta de chip no mundo reduz mas 
Bolsonaro quer liquidar produtora
Ceitec: ‘Liquidar, desmobilizar a fábrica, é um erro’

Indústrias de todo 
mundo estão vendo 
uma luz no fim do tú-

nel no setor de componen-
tes eletrônicos. Isso porque 
melhorou a oferta de chips 
no mercado. De acordo 
com a Hyundai, por exem-
plo, com essa melhora na 
oferta de microprocessado-
res, ela obteve o melhor lu-
cro trimestral em oito anos. 
A empresa já retomou ho-
ras extras e turnos de fim de 
semana.

A ABB também admitiu 
um respiro. Deve ter au-
mento de receita na ordem 
de dois dígitos nos próxi-
mos três meses. Segundo o 
presidente-executivo, Bjorn 
Rosengren, a capacidade de 
produção dos fabricantes de 
chips aumentou, enquanto 
a demanda de outros se-
tores, como eletrônicos de 
consumo, parece menor, 
permitindo que mais chips 
fiquem disponíveis aos 
clientes industriais.

A Electrolux também 
acredita em tempos me-
lhores. De acordo com o 
presidente-executivo, Jonas 
Samuelson, a situação do 
fornecimento de chips pa-
rece melhor para o 3º e 4º 
trimestres em relação aos 
trimestres anteriores.

Enquanto indústrias no 
mundo inteiro passaram su-
foco com a falta de chips e, 
hoje, já projetam melhoras, 
o governo do presidente 
Jair Bolsonaro quer liquidar 
o Centro Nacional de Tec-
nologia Eletrônica Avança-

da (Ceitec), fábrica de semi-
condutores brasileira.

Na semana passada, a 
liquidação da Ceitec foi 
debatida em audiência na 
Comissão de Ciência e Tec-
nologia da Câmara dos De-
putados.

Fundada em 2008, a Cei-
tec era uma empresa públi-
ca vinculada ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia que 
atuava na área da informá-
tica, no segmento de semi-
condutores e circuitos in-
tegrados, e desempenhava 
papel no desenvolvimento 
da indústria de microeletrô-
nica no Brasil.

A liquidação está parada 
desde setembro do ano pas-
sado, por decisão cautelar 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU). Ainda assim, 
o Ministério da Ciência e 
Tecnologia realizou um 
processo para selecionar 
uma organização social para 
se responsabilizar por parte 
da fábrica de chip.

A Ceitec tem 36 patentes 
de invenção, 11 registros 
de desenho industrial, oito 
projetos de microeletrônica 
e processos em desenvol-
vimento, que seriam trans-
feridos para a organização 
social.

O diretor do Departa-
mento de Ciência, Tecno-
logia e Inovação Digital 
da Secretaria de Empreen-
dedorismo e Inovação do 
ministério, Henrique de 
Oliveira Miguel, lembrou 
que a decisão de liquidar a 
empresa foi tomada antes 

da pandemia e da guerra 
da Ucrânia, que provoca-
ram impactos na produção 
global por falta de chips e 
provocaram incentivos de 
diversos países para a cons-
trução de fábricas de semi-
condutores.

Segundo o presidente da 
Associação dos Colabora-
dores da Ceitec, Silvio Luís 
Santos Júnior, a liquidação 
da empresa foi decidida sem 
que o governo compreen-
desse que aquela infraestru-
tura é única em funciona-
mento na América Latina. 
Entre os produtos feitos ali, 
estão sondas intracranianas 
e o teste PCR da Covid-19. 
Outras pesquisas tiveram 
que ser paralisadas.

“Em nenhum momento 
eu vi algum relatório que 
tratasse desses modelos e 
processos que estão lá den-
tro. Porque a gente conse-
gue fazer processos repro-
dutivos. Nos laboratórios 
de pesquisa conseguimos 
fazer um e não repetir. No 
Ceitec a gente consegue re-
petir. O grosso do investi-
mento já está pronto”, disse 
Santos Júnior. “Liquidar, 
desmobilizar a fábrica, é um 
erro.”

A proposta da associa-
ção é remover a Ceitec do 
Programa Nacional de De-
sestatização. “Porque ele 
precisa ser pensado na re-
tomada, não na liquidação. 
O estrago que já foi feito é 
reversível.”

“Concluir a liquidação da 
Ceitec significa tirar o Bra-

sil do seleto grupo de pro-
dução de semicondutores 
do ponto de vista mundial. 
É um equívoco”, reforçou 
o ex-secretário estadual de 
Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul Adão Villa-
verde.

“Já foram mais de 162 
milhões de produtos na área 
de microeletrônicos que já 
foram entregues pela Cei-
tec. A Ceitec faz entregas. 
A Ceitec não é um projeto 
despregado da realidade e 
das necessidades do mun-
do real lá fora”, acrescentou 
Villaverde.

O deputado Merlong So-
lano (PT-PI), que presidiu a 
audiência, lembrou que os 
Estados Unidos anuncia-
ram mais de US$ 50 bilhões 
em subsídios para reduzir a 
dependência da Ásia, que 
supre 80% da demanda glo-
bal por semicondutores de 
silício. “E nesse momento 
em que o Brasil vinha fa-
zendo já, desde 2008, um 
esforço para conquistar 
autonomia na produção de 
semicondutores, o governo 
adota a partir de 2018 a de-
cisão de liquidar, de extin-
guir a Ceitec. Entendo que 
essa Casa aqui, através da 
Comissão de Ciência e Tec-
nologia, deve buscar o Tri-
bunal de Contas da União 
para estimular, para cobrar 
até, se for necessário, que o 
assunto seja tratado no Ple-
no e possa se ter uma deci-
são em relação a essa ques-
tão da Ceitec. ”



5Monitor Mercantil   l  Sexta-feira, 22 de julho de 2022 Seguros

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CASA COOPERATIVA DE ARTISTAS 
AUTONOMOS LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA E DE ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA 
COOPERATIVA – A Presidente Liquidante da CASA COOPERATIVA DE 
ARTISTAS AUTONOMOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 
33.4.0004306-5 e inscrita no CNPJ sob o nº. de registro 05.506.481/0001-
25, Sra. Helena Stewart, no exercício das suas atribuições, convoca 
os cooperados para participarem da AGE – Assembleia Geral Extraordinária 
e de Encerramento da Liquidação da Cooperativa, a ser realizada, no 
dia  02/08/2022, na sede da CONTROLCON CONTABILIDADE – Empresa 
responsável pela Contabilidade da sociedade, à Rua Miguel Couto, 134, 
Sala 1104, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20070-030, em primeira 
convocação às 18:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados; em segunda convocação as 19:00 h com a presença mínima da 
metade mais um dos sócios cooperados e em terceira e última convocação 
as 20:00 h com a presença mínima de 50 (cinquenta) cooperados ou 20% do 
total de associados, prevalecendo o menor número entre as duas alternativas 
de quórum. Na data da presente convocação a cooperativa tem no total 
de seu quadro social 7 (sete) cooperados. A Ordem do Dia da AGE é a 
seguinte: 1) Apresentação para Deliberação da Assembleia da Prestação de 
Contas do Período de Liquidação conforme itens a seguir: a) Apresentação 
do Relatório de Gestão de Liquidação; b) Apresentação da Prestação de 
Contas do Período de Liquidação composto dos Relatórios Financeiros 
do período de liquidação; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal 
Liquidante sobre o Relatório de Gestão e Relatórios Financeiros do período 
de liquidação. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas 
da Liquidação composta Relatório de Gestão e Relatórios Financeiros do 
período de liquidação; 3) Apresentação de Proposta para Deliberação da 
Assembleia do Encerramento do processo de Liquidação e Dissolução 
Voluntária da Sociedade nos termos da Lei 5764/1971; 4) Demais 
Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro – RJ, 22 de julho de 2022.

Helena Stewart – Presidente Liquidante

VIOS ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 43.870.309/0001-45 – NIRE 33.3.0034052-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vios Engenharia Ambiental S.A. 
(“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 20° andar, parte, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, no dia 28 de junho de 2022, às 09:00 
horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença da acionista única que representa a totalidade 
do capital social, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das S/A”). 3) MESA: Presidente: Antonio Carlos 
Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO 
DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021. 5) PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
E DO BALANÇO PATRIMONIAL: Jornal “Monitor Mercantil”, folha 5, 
datado de 23 de junho de 2022, nos termos do artigo 289, I, da Lei das 
S.A. 6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes 
deliberações: a) Nos termos do §4º, do artigo 133, da Lei das S/A, considerar 
sanada a inobservância das exigências constantes das alíneas I, II e III 
do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos 
à acionista única da Companhia antes da realização desta Assembleia, e 
que a mesma está presente nesta ocasião; b) Sem restrições ou ressalvas, 
aprovar o Relatório de Administração e o Balanço Patrimonial da Companhia, 
contendo as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo 
na data de 31 de dezembro de 2021; e c) A Companhia é uma empresa 
pré-operacional, não tendo havido resultado operacional no exercício de 
2021. Portanto, não há o que se falar em constituição de reserva legal, 
destinação de lucros ou distribuição de dividendos; d) Por fim, fica aprovada 
a lavratura sumariada desta ata, que será arquivada na Companhia, junto 
com os documentos pertinentes a esta assembleia, rubricados pela Mesa. 
7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida 
e aprovada pelos presentes. 8) ASSINATURAS: Presidente da Mesa: 
Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de 
Farias. Acionista única: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., através de 
seus Diretores, Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias. 
“Confere com o original lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - 
Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004983024 
em 05/07/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAMBORIU
 “EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - “Assembleia Geral Ordinária”

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar os(as) 
Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia Geral Ordi-
nária do Condomínio do Edifício Camboriu, que será realizada no próximo 
dia 28 de julho de 2022 - quinta-feira, no Salão de Festas do Condomínio 
Itaorna, às 18:30 horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou às 
19:00 horas, em segunda e última convocação com qualquer número de pre-
sentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes 
da “Ordem do Dia”: 1) Leitura e aprovação da ATA anterior; 2) Aprovação 
das contas referentes ao exercício anterior – 06/2021 a 05/2022; 3) Apro-
vação do orçamento para o próximo período – 2022/2023; 4) Deliberação 
e aprovação para reembolso do imposto de renda referente ao pró-labore 
do síndico; 5) Eleição de Síndico, Conselho Consultivo e Suplentes; 6) 
Apresentação de laudo da empresa Wal Engenharia acerca do vazamento 
que vem afetando a área comum do pilotis no térreo e o rebaixamento de 
gesso, bem como deliberação das medidas a serem tomadas pelo Con-
domínio e forma de custeio; 7) Deliberação e aprovação de orçamentos 
para o laudo de percussão da fachada e recuperação do peitoril externo 
da unidade 504, comparativamente ao valor já arrecadado em cotas extras 
para este fim e forma de custeio; e 8) Assuntos Gerais. Para votação na 
assembleia, o condômino deverá estar quite com as quotas condominiais 
correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem 
até a data da assembleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante 
de condômino deverá estar munido de procuração outorgada com obser-
vância das normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 
2º do art. 654 do Código Civil). Em caso de instrumento de procuração 
confeccionado de modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve 
ser encaminhado para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedên-
cia mínima de 48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a 
indicação do endereço eletrônico ou do procedimento necessário para 
aferição de sua autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada 
sua eventual verificação no ato da assembleia. 

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2022.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

CNseg defende reforçar a  
importância da indústria de seguros
85% das receitas da rede médica no Brasil vêm dos planos de saúde

Reforçar a impor-
tância da indústria 
de seguros no dia a 

dia da população e, conse-
quentemente, na economia 
do país, foi a recomendação 
defendida pelo presidente 
da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), 
Dyogo Oliveira, ao receber 
o título de sócio honorário 
do Clube de Vida em Gru-
po do Rio de Janeiro (CVG-
RJ), nesta quarta-feira (20). 
Porém, afirmou que a so-
ciedade ainda não compre-
endeu a dimensão do setor 

“A percepção de fora ain-
da não alcançou a dimen-
são que o setor tem. Existe 
uma penetração pequena 
na sociedade. Em todos os 
produtos, pelo menos 70% 
da população não está pro-
tegida. Tudo que a gente 
faz representa algo positivo 
para o nosso cliente, então 
a gente tem que falar disso 
com orgulho”, ressaltou.

No evento, Dyogo ainda 
falou da grande proporção 
que a indústria de seguros 
ganha quando seus núme-
ros são colocados em com-
paração. “O setor de saúde 
suplementar teve mais de 
R$ 200 bilhões em despesas 

médicas no ano passado. O 
orçamento do Ministério da 
Saúde é de cerca de R$ 150 
bilhões. 85% das receitas de 
toda a rede médica no Bra-
sil vêm dos planos de saú-
de, temos cerca de R$ 1,7 
trilhão em reservas, carre-
gamos 30% das dívidas pú-
blicas. Os números são im-
pressionantes”, completou.

 De acordo com a Con-
juntura CNseg nº 75, o 
avanço da arrecadação de 
seguros (incluindo Saúde), 
Vida e Previdência e, por 
fim, Capitalização perma-
nece firme, apesar de um 
cenário de grandes desa-
fios, tendo em vista a con-
juntura do país, o cenário 
internacional adverso e o 
comportamento dos indi-
cadores domésticos ou ex-
ternos

A diretora-executiva da 
CNseg Solange Beatriz 
Mendes e o diretor técnico 
Alexandre Leal, acompa-
nharam o presidente Dyogo 
Oliveira na homenagem.

O almoço de celebração 
aconteceu na sede da As-
sociação Comercial do Rio 
e contou com a presença 
das principais lideranças do 
estado fluminense. O presi-

dente do CVG-RJ, Octávio 
Perissé, disse que este é o 
momento do mercado bra-
sileiro fortalecer a indústria 
de seguros. “O setor tem na 
figura do novo presidente 
um agente valioso na luta 
para que a indústria de se-
guros alcance o protagonis-
mo que merece junto aos 
diversos segmentos da so-
ciedade”.

O encontro organiza-
do pelo CVG-RJ também 
contou com a presença do 
deputado Federal Hugo 
Leal (PSD/RJ), do vice-
presidente da Escola de 
Negócios e Seguros, Antô-
nio Carlos Costa, do presi-
dente do Sindseg (RJ/ES), 
Pablo Guimarães, do presi-
dente do Sincor-RJ, Henri-
que Brandão, e da diretora 
comercial da SulAmérica, 
Solange Zaquem.

Você + Seguro

A segunda edição do 
Programa Você + Segu-
ro, no canal da CNseg, no 
YouTube, aborda o Seguro 
de Automóvel, que além 
de proteger contra roubo, 
furto, acidentes e eventos 
naturais, também pode ofe-

recer serviços assistenciais, 
tais como reboque, troca 
de pneus e chaveiro. O pro-
duto também pode contar 
com coberturas adicionais 
para reparo de retroviso-
res, vidros, pequenos danos 
e até mesmo oferecer um 
motorista, caso o segurado 
esteja impossibilitado de di-
rigir.

E, além do seguro tradi-
cional, muitas seguradoras 
já oferecem soluções de as-
sinatura mensal de veículos 
e de pay per use, em que o 
segurado paga por quilô-
metro rodado. O programa 
alerta, porém, para a neces-
sidade de só se fechar ne-
gócio com empresas autori-
zadas pela Susep, para não 
correr o risco de contratar o 
produto de uma associação 
disfarçada de seguradora.

O programa ‘Você + 
Seguro!’ tem o objetivo 
de explicar à sociedade os 
benefícios dos seguros pa-
ra pessoas físicas. A série 
educativa é uma produção 
da Confederação Nacional 
das Seguradoras publicada 
uma vez por semana. Ao 
todo, serão 13 episódios. 
Assista aqui ao programa 
na íntegra.

Sincor-SP alerta corretores sobre desafios atuais

A corretagem de se-
guros também está 
enfrentando os im-

pactos da crise econômica. 
Os desafios vão desde a alta 
sinistralidade e o aumento 
de preços dos seguros até 
a dificuldade em encontrar 
mão de obra. Estas e outras 
questões foram analisadas 
pelo presidente do Sincor-
SP, Boris Ber, durante al-
moço do Clube dos Cor-
retores de Seguros de São 
Paulo (CCS-SP), exclusivo 
para associados. No evento, 
ele também propôs algumas 
ações para superar os desa-
fios atuais.

Boris Ber apresentou si-
tuações que estão afetando 
o bom desempenho dos 
corretores de seguros no 
dia a dia, como a dificulda-
de com mão de obra qualifi-
cada no setor, a alta sinistra-
lidade, o aumento do preço 

do seguro, o retorno das 
empresas no pós-pandemia, 
os obstáculos na aceitação 
de riscos, os serviços de 
assistência 24 horas, entre 
outros.

Em relação à volta das 
visitas presenciais, a ava-
liação do presidente do 
Sincor-SP é que o cliente 
deseja o reencontro. Tam-
bém preocupa, segundo 
ele, o aumento de preços 
dos seguros e a alta sinis-
tralidade. “Entendo que 
muitas seguradoras tive-
ram prejuízo, mas como 
explicar para o cliente o 
seguro, às vezes, pelo do-
bro do preço na renova-
ção? Precisamos estar pre-
parados”, disse.

A dificuldade atual de 
colocação de resseguros 
e a falta de aceitação de 
riscos por resseguradoras 
também está impactando a 

corretagem de seguros. De 
acordo com Boris Ber, de 
um ano para o outro muitas 
resseguradora deixaram de 
aceitar alguns riscos, tanto 
grandes como pequenos. 
“No sindicato, recebemos 
diariamente pedidos de aju-
da dos corretores. Fizemos 
reuniões com o setor, mas, 
como estão enfrentando 
alta sinistralidade, não há 
solução no curto prazo”, 
afirmou.

O problema recorrente 
no pós-pandemia das fa-
lhas na prestação de ser-
viços das assistências 24 
horas também entrou para 
lista de Boris Ber. As ra-
zões para a crise no seg-
mento, segundo ele, vão 
desde a falência de presta-
dores de serviços no perí-
odo da pandemia até a alta 
do diesel. “Creio que em 
um ano a situação volte ao 

normal. É uma crise, vai 
passar”, disse.

As fusões, aquisições e 
a venda de carteiras intei-
ras no segmento das segu-
radoras estão afetando os 
negócios dos corretores. 
Boris Ber observou que a 
concentração de mercado 
está exaurindo as opções de 
seguradoras por segmento. 
“Afunilou. Hoje, o corretor 
não consegue mais fazer 
aqueles acordos por resulta-
do de produção e isso preo-
cupa”, disse.

O presidente do Sincor-
SP garantiu que todos os 
desafios atuais são tratados 
como prioridades pelo Sin-
cor-SP, que dispõe, inclusi-
ve, de um canal para aten-
dimento, o Disque Sincor, 
cujo resultado atingiu mais 
de 70% de resolução. Mas, 
o corretor, individualmente, 
pode adotar algumas ações. 

Fairfax Brasil lança 
seguro para bikes

MAG Seguros estará 
presente na 14ª  
edição do Concred

Para apresentar as 
melhores opções 
de seguros de vida 

e previdência direcionadas 
ao segmento de cooperati-
vismo, a MAG Seguros vai 
participar mais uma vez, 
em agosto, da 14ª edição 
do Congresso Brasileiro de 
Cooperativismo e de Crédi-
to.

Maior evento do Coo-
perativismo Financeiro da 
América Latina, o Con-
cred será realizado entre 
os dias 10 e 12 do próxi-
mo mês, reunindo mais de 
5.000 líderes cooperativis-
tas, dirigentes, conselhei-
ros, gestores e estudiosos 
do Cooperativismo no 
Centro de Convenções de 
Pernambuco.

A MAG Seguros - com-
panhia especializada em se-
guro de vida e previdência 
com 187 anos de atuação 
no país, além de parceira 

do evento - contará com 
a participação de Ricardo 
Balbinot, diretor de Coo-
perativismo da empresa, 
que este ano estará presente 
no Concred pela 10ª vez, e 
ressalta a importância desta 
oportunidade.

Acredito que será um 
momento muito oportuno 
e importante para apre-
sentarmos as melhores 
opções de seguros de vida 
e previdência para os co-
operados e cooperativas, 
além de reforçar nossos 
valores “ser presente” e 
“relações duradouras”. O 
congresso também nos 
permitirá trocar experi-
ências, de modo a com-
preendermos melhor as 
necessidades apresentadas 
pelas cooperativas e assim 
seguirmos oferecendo so-
luções e serviços persona-
lizados para esse público”, 
comenta Balbinot

A partir desta se-
mana, os clientes 
da Fairfax Brasil 

(FF>>Seguros) poderão 
contratar o Seguro de Bi-
ke, solução completa que 
engloba todos os modelos 
– desde as bicicletas tradi-
cionais, mountain bike, até 
as modernas bikes elétricas 
– ciclista e seus familiares, 
danos a terceiros, acessó-
rios, roubo ou furto, entre 
outras coberturas.

O produto Bike passa 
a integrar o portfólio de 
Riscos Diversos (RD) e foi 
desenvolvido pelo time da 
seguradora para ser oferta-
do com exclusividade pelos 
corretores de seguros e par-
ceiros cadastrados por meio 
da FF ORBI, plataforma 
digital multiprodutos de se-
guros com foco no varejo.

A cobertura do seguro 
conta com garantias e servi-
ços para cada tipo de bike e 
adequada ao perfil de cada 
cliente, podendo chegar até 
R$ 120.000,00. Dentre as 
principais coberturas do Bike 
Seguros vale destacar roubo 
e/ou furto qualificado em 

todo o país e pago 100% do 
valor aprovado; danos à bike, 
durante o uso e/ou transpor-
te; danos a terceiros, incluin-
do prejuízos materiais e/ou 
corporais podendo atingir 
de 50% a até 500% do valor 
aprovado; acessórios, abran-
gendo GPS, ciclocomputa-
dor ou velocímetro; e danos 
elétricos. Também prevê a 
cobertura internacional da 
bike, tendo ainda como op-
ção competições esportivas 
ou modificações (upgrade) 
no equipamento.

A contratação do Seguro 
de Bike é 100% digital. Para 
fazer a cotação basta acessar 
a plataforma ORBI, preen-
cher os dados de risco e gerar 
o PDF da proposta. A opera-
ção é rápida e descomplicada, 
pois a plataforma digital da 
Fairfax oferece uma solução 
integrada e proporciona a 
melhor experiência para toda 
a cadeia de relacionamento 
do setor de seguros. Trata-se 
de uma poderosa ferramenta 
que visa simplificar o pro-
cesso de cadastramento das 
corretoras e aprovação das 
apólices. 
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POSEIDON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME sob nº 19.560.759/0001-57 - NIRE nº 333.0031077-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE 
ABRIL DE 2022: 1. Data, Hora e Local: Em 13 de abril de 2022, às 9:00 horas, 
na sede da Poseidon Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2605, Botafogo, 
CEP 22.290-160. 2. Presença e Convocação: Acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no 
Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação 
prévia nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezem-
bro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: 
Presidente: Fábio Manuel Guiso da Cunha; Secretária: Michele Pimenta do 
Amaral. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a celebração, pela Companhia, 
na qualidade de interveniente anuente, do nono aditamento e consolidação 
ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime 
de Garantia Firme da Marlin Navegação S.A.” (“Nono Aditamento à Escritura 
de Emissão da Marlin”), no âmbito da primeira emissão, pela Marlin Navega-
ção S.A. (“Marlin”), em série única, de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie com garantia real (“Debentures” e “1ª Emissão”), objeto 
de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da 
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Escritura 
de Emissão”); (ii) a celebração, pela Companhia, do 3º (terceiro) aditamento 
ao “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações”, ce-
lebrado originalmente entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, com a interveniência da Marlin, em 31 de março 
de 2015, conforme aditado de tempos em tempos (“3º (terceiro) Aditamento 
ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações”); (iii) 
a autorização à Diretoria da Companhia para celebrar todos os documentos 
e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realiza-
ção do Nono Aditamento à Escritura de Emissão da Marlin e do 3º (terceiro) 
Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia 
de Ações; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às 
deliberações constantes dos itens “(i)” a “(iii)” acima. 5. Deliberações: Após o 
exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, o 
único acionista deliberou, sem qualquer ressalva: 5.1. Aprovar a celebração, 
pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, do Nono Aditamento 
à Escritura de Emissão da Marlin, para prever a incorporação dos juros remu-
neratórios previstos na cláusula 5.14 da Escritura de Emissão incorridos até 
15 de dezembro de 2021 (inclusive) ao saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures. Em razão da presente deliberação, o saldo do Valor Nominal Uni-
tário das Debêntures, já refletindo a incorporação dos juros remuneratórios 
incorridos até 15 de dezembro de 2021 (inclusive), era, em 15 de dezembro 
de 2021, de R$ 63.845.791,18 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta 
e cinco mil, setecentos e noventa e um, e dezoito centavos). 5.1.1. Em razão 
do disposto no item 5.1 acima, aprovar a inclusão das definições dos termos 
“AGE Marlin Nono Aditamento”, “Nono Aditamento” e “Segunda Data de In-
corporação” na Cláusula “1. Definições” da Escritura de Emissão, bem como 
alterar a redação da Cláusula 5.14.2 da Escritura de Emissão, que passarão a 
ter as seguintes redações abaixo, a partir da celebração do Nono Aditamento 
à Escritura de Emissão da Marlin: “AGE Marlin Nono Aditamento: A Assem-
bleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 13 de abril de 2022, que 
aprovou a celebração do Nono Aditamento à Escritura.”; “Nono Aditamento: 
Significa o “Nono Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, sob Regime de Garantia Firme, da Marlin Navegação 
S.A.”, celebrado em 13 de abril de 2022 por e entre a Emissora e o Agente 
Fiduciário, com a interveniência e anuência da Poseidon.”; “Segunda Data 
de Incorporação: Significa o dia 15 de dezembro de 2021, data em que a Re-
muneração foi incorporada ao saldo do Valor Nominal Unitário, nos termos da 
AGE Marlin Nono Aditamento.” “5.14.2. Para fins desta Escritura de Emissão, 
Período de Capitalização significa o intervalo de tempo que se inicia (a) na 
Data de Incorporação (inclusive), no caso do primeiro Período de Capitaliza-
ção, (b) na Segunda Data de Incorporação (inclusive) no segundo Período de 
Capitalização, ou (c) na Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior (inclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização, e em to-
dos os casos termina na Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
subsequente (exclusive). Cada Período de Capitalização sucede o anterior 
sem solução de continuidade.” 5.2. Autorizar a celebração, pela Companhia, 
do 3º (Terceiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária 
em Garantia de Ações, para refletir as alterações pertinentes, em consonância 
com as obrigações assumidas no Nono Aditamento à Escritura de Emissão 
da Marlin e/ou em qualquer dos contratos de garantias das Debêntures, nos 
termos do documento que o presente declara conhecer e aceitar e que fica 
arquivado na sede da Companhia.   5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia 
para celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar 
todos os atos necessários à realização do Nono Aditamento à Escritura de 
Emissão da Marlin, incluindo o referido instrumento, bem como o 3º (Terceiro) 
Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de 
Ações para fins de refletir as alterações pertinentes.  5.4. Ratificar todos os 
atos já praticados relacionados às deliberações acima até o arquivamento da 
presente ata no órgão competente. 6. Encerramento: Finalizando os traba-
lhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma 
prevista pelo Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, foi lida, aprovada e 
assinada pelos presentes, que autorizam a publicação na forma de sumário. 
A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de As-
sembleias Gerais. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022. Mesa:  Fábio Manuel 
Guiso da Cunha - Presidente; Michele Pimenta do Amaral - Secretária. Jucerja 
nº 4853277 em 19/04/2022.

MARLIN NAVEGAÇÃO S.A. 
CNPJ/ME sob nº 20.854.869/0001-00 - NIRE nº 33.3.0031305-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 
DE ABRIL DE 2022: 1. Data, Hora e Local: Em 13 de abril de 2022, às 8:00 
horas, na sede da Marlin Navegação S.A. (“Companhia”) localizada na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2605, Botafogo, 
CEP 22.290-160. 2. Presença e Convocação: Acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no 
Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação 
prévia nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezem-
bro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).  3. Mesa: 
Presidente: Fábio Manuel Guiso da Cunha; Secretária: Michele Pimenta do 
Amaral. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a inclusão e alteração de deter-
minados termos da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie com garantia real, em série única, da Companhia, as quais 
foram objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos 
termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, 
(“Debêntures” e “1ª Emissão”, respectivamente), que se encontram previstos 
no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime 
de Garantia Firme, da Marlin Navegação S.A.”, celebrado em 10 de feverei-
ro de 2015 entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários (CNPJ/ME nº 17.343.682/0001-38), representando a 
comunhão dos titulares das Debêntures, com a interveniência anuência da 
Poseidon Participações S.A. (CNPJ/ME nº 19.560.759/0001- 57), conforme 
aditado de tempos em tempos, e registrado na Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro sob o nº ED33000604-000/6, em 20 de fevereiro de 2015 
(“Escritura de Emissão”), bem como a celebração do nono aditamento e con-
solidação à Escritura de Emissão (“Nono Aditamento à Escritura de Emissão”) 
e dos aditamentos a cada um dos contratos de garantia, caso aplicável, que 
formalizam as garantias descritas na Cláusula 5.10 da Escritura de Emissão 
para refletir as eventuais alterações previstas nesta assembleia (“Aditamen-
tos aos Contratos de Garantia”); (ii) a ratificação do entendimento sobre (a) 
as apólices nas quais o Agente Fiduciário será incluído como beneficiário 
ou cossegurado, e (b) os procedimentos que deverão ser observados para 
pagamento das indenizações dispostas nas referidas apólices a consequente 
alteração da Cláusula 20 no âmbito da Escritura Pública de Alienação Fidu-
ciária de Embarcações, celebrada entre a Marlin Navegação S.A., a Pentá-
gono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com a interveniência 
anuência da Netuno Offshore Ltda. datada de 13 de abril de 2015, conforme 
aditada (“Escritura de Alienação Fiduciária”) e ; (iii) a autorização à Diretoria 
da Companhia para celebrar todos os documentos e seus eventuais adita-
mentos e praticar todos os atos necessários à realização do Nono Aditamento 
à Escritura de Emissão e dos Aditamentos aos Contratos de Garantia para 
efetivação das deliberações dos itens “(i)” e “(ii)” acima; e (iv) a ratificação 
de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 5. Deli-
berações: Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes 
da ordem do dia, o único acionista deliberou, sem qualquer ressalva: 5.1. 
Aprovar a incorporação dos juros remuneratórios previstos na cláusula 5.14 
da Escritura de Emissão incorridos até 15 de dezembro de 2021 (inclusive) 
ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures. Em razão da presente 
deliberação, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, já refletindo a 
incorporação dos juros remuneratórios incorridos até 15 de dezembro de 2021 
(inclusive), era, em 15 de dezembro de 2021, de R$ 63.845.791,18 (sessenta 
e três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e um, 
e dezoito centavos). 5.1.1. Em razão do disposto no item 5.1 acima, aprovar a 
celebração do Nono Aditamento à Escritura de Emissão, com a inclusão das 
definições dos termos “AGE Marlin Nono Aditamento”, “Nono Aditamento” 
e “Segunda Data de Incorporação” na Cláusula “1. Definições” da Escritura 
de Emissão, bem como alterar a redação da Cláusula 5.14.2 da Escritura de 
Emissão, que passarão a ter as seguintes redações abaixo.  1. DEFINIÇÕES: 
(...) AGE Marlin Nono Aditamento: A Assembleia Geral Extraordinária da 
Emissora realizada em 13 de abril de 2022, que aprovou a celebração do Nono 
Aditamento à Escritura. Nono Aditamento: Significa o “Nono Aditamento ao 
Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime 
de Garantia Firme, da Marlin Navegação S.A.”, celebrado em 13 de abril de 
2022 por e entre a Emissora e o Agente Fiduciário, com a interveniência e 
anuência da Poseidon. Segunda Data de Incorporação: Significa o dia 15 de 
dezembro de 2021, data em que a Remuneração foi incorporada ao saldo do 
Valor Nominal Unitário, nos termos da AGE Marlin Nono Aditamento. “5.14.2. 
Para fins desta Escritura de Emissão, Período de Capitalização significa o in-
tervalo de tempo que se inicia (a) na Data de Incorporação (inclusive), no caso 
do primeiro Período de Capitalização, (b) na Segunda Data de Incorporação 
(inclusive) no segundo Período de Capitalização, ou (c) na Data de Pagamen-
to da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), no caso dos demais 
Períodos de Capitalização, e em todos os casos termina na Data de Pagamen-
to da Remuneração imediatamente subsequente (exclusive). Cada Período 
de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade.” 5.1.2. Em 
razão do disposto no item 5.1 acima, aprovar a celebração dos Aditamentos 
aos Contratos de Garantia. 5.2. Aprovar, em aditamento à Escritura Pública 
de Alienação Fiduciária de Embarcações, a ratificação do entendimento sobre 
(a) as apólices nas quais o Agente Fiduciário será incluído como beneficiário 
ou cossegurado, e (b) os procedimentos que deverão ser observados para 
pagamento das indenizações dispostas nas referidas apólices, com a con-
sequente alteração da Cláusula 20 da Escritura de Alienação Fiduciária de 
Embarcações. 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os 
documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessá-
rios para a efetivação das deliberações dos itens “5.1” e “5.2” acima, incluin-
do, mas não se limitando, a celebração do Nono Aditamento à Escritura de 
Emissão e dos Aditamentos aos Contratos de Garantia. 5.4. Ratificar todos os 
atos já praticados relacionados às deliberações acima até o arquivamento da 
presente ata no órgão competente. 6. Encerramento: Finalizando os traba-
lhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma 
prevista pelo Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, foi lida, aprovada e 
assinada pelos presentes, que autorizam a publicação na forma de sumário. 
Acionista: Poseidon Participações S.A.; Fábio Manuel Guiso da Cunha – Pre-
sidente; Michele Pimenta do Amaral – Secretária. A presente ata é cópia fiel 
da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais. Rio de Ja-
neiro, 13 de abril de 2022. Mesa: Fábio Manuel Guiso da Cunha - Presidente; 
Michele Pimenta do Amaral - Secretária. Jucerja nº 4852849 em 19/04/2022.

CONCESSÃO DE LICENÇA
CBR 002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ n° 
09.080.064/0001-14, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através 
do processo nº EIS-PRO-2022/04141, Licença Municipal de Recuperação 
nº 75/2022, com validade até 19/07/2024, para gerenciamento de áreas 
contaminadas situadas na Rua Citéria, 198 e 210 – Irajá, Rio de Janeiro-RJ.

Operações bancárias: 7 em cada 10 já são por canais digitais
Mobile e internet banking alcançaram 70% de transações em 2021

A movimentação fi-
nanceira pelo celu-
lar teve crescimen-

to de 75% no ano passado, 
passando de 9,3 bilhões de 
transações para 16,3 bilhões 
de operações. Sete em cada 
dez operações bancárias 
feitas no Brasil em 2021, de 
um total de 119,5 bilhões de 
transações, foram realizadas 
pela internet e pelo celular, 
revela o terceiro volume da 
Pesquisa Febraban de Tec-
nologia Bancária 2022, con-
duzida pela Deloitte, maior 
organização de serviços 
profissionais do mundo.

O resultado foi impul-
sionado pelo crescimento 
de 28% nas operações com 
smartphones, que totaliza-
ram 67,1 bilhões e represen-
tam 56% do total. As tran-
sações por internet banking 
aumentaram 6%. A tecno-
logia da informação (TI) 
está permitindo ao usuário 
de serviços financeiros faci-
lidades no desenvolvimento 
das operações, reduzindo a 
necessidade presencial. Es-
sa mudança está permitin-
do a redução de custo com 

pessoal operacional, me-
diante fechamento de agên-
cias e demissões, ganho que 
não entra nos cálculos para 
estabelecimento de taxas de 
juros e tarifas de serviços.

A pesquisa revelou que 
as transações relacionadas a 
pagamentos cresceram 72% 
no mobile banking.

A coleta de dados foi re-
alizada por meio de formu-
lário eletrônico entre abril 
e junho deste ano. Vinte e 
dois bancos responderam o 
formulário, o que represen-
ta 87% dos ativos da indús-
tria bancária no país.

“Os resultados da pesqui-
sa refletem o novo perfil de 
nosso cliente que busca e en-
contra conveniência, como-
didade, segurança e rapidez 
nos canais digitais dos ban-
cos. Houve uma inequívoca 
mudança de comportamento 
dos consumidores nas ativi-
dades de diversos setores da 
economia, que deixam de ir 
à agência bancária, porque 
conseguem realizar a quase 
totalidade das transações nos 
meios eletrônicos. Levamos 
a agência e o banco para a 

palma da mão do cliente 24 
horas por dia, 7 dias por se-
mana”, avalia Isaac Sidney, 
presidente da Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban).

O cliente de aplicativo 
bancário acessa o seu ban-
co, em média, 40 vezes por 
mês, praticamente o dobro 
das 24 vezes registradas do 
ano anterior. Já a média de 
logins por cliente heavy 
user no aplicativo no celular 
(aquele que realizou mais de 
80% das suas transações fi-
nanceiras e não financeiras 
neste canal em um período 
de 3 meses) chegou a 59 ve-
zes por mês no ano passado 
ante 57 em 2020.

A abertura de contas cor-
rentes feitas pelos canais 
digitais em 2021 chegou a 
10,8 milhões, expansão de 
66% ante o ano anterior. 
Pela primeira vez, a aber-
tura de contas pelos meios 
eletrônicos foi maior que 
nos canais físicos, que tota-
lizaram 9,9 milhões, 16% a 
mais do que em 2020.

Pelo segundo ano, a 
Pesquisa Febraban de Tec-
nologia Bancária traz um 

capítulo sobre transações 
com Pix. De acordo com o 
levantamento, no período 
entre março de 2021 e mar-
ço de 2022, o número de 
usuários que pagaram mais 
de 30 Pixs por mês cresceu 
809%, enquanto a base ge-
ral de usuários cadastrados 
cresceu 72%. Já a base de 
usuários que receberam 
mais de 30 Pix por mês 
avançou 464%.

O levantamento detectou 
que o ritmo de expansão 
de recebimento de mais de 
30 Pix por mês em pesso-
as físicas é maior do que 
em pessoas jurídicas, o que 
sinaliza a oportunidade de 
expansão da ferramenta de 
pagamentos instantâneos 
em comércios e serviços.

“O sucesso de adesão e do 
uso do Pix demonstra o inte-
resse do brasileiro em intera-
gir com a tecnologia. O meio 
de pagamento trouxe conve-
niência e facilidades para os 
clientes em suas transações 
financeiras do dia a dia e tem 
se mostrado uma poderosa 
ferramenta para impulsio-
nar a bancarização no país. 

Um dos focos da agenda do 
processo de evolução do Pix 
é adicionar funcionalidades 
e impulsionar as transações 
entre pessoas e empresas”, 
avalia Rodrigo Mulinari, dire-
tor do Comitê de Inovação e 
Tecnologia da Febraban.

De acordo com a pes-
quisa, aos poucos, os con-
sumidores concedem o 
consentimento para com-
partilhamento de dados 
entre os bancos no Open 
Finance. Entre dezembro 
de 2021 e abril de 2022, a 
quantidade de usuários pes-
soa física que deram con-
sentimento para doação 
de dados cresceu 18%, en-
quanto de pessoas jurídicas, 
a expansão registrada foi de 
60%.

“O nível de comparti-
lhamento dos dados tende 
a aumentar à medida que 
o ecossistema demonstre 
valor ao cliente final. Ou 
seja, o consumidor tem que 
perceber os benefícios do 
Open Finance, como, por 
exemplo, a facilidade de 
consolidação e organização 
dos seus dados financeiros 

que lhe proporciona uma 
melhor experiência bancá-
ria”, destaca Sérgio Biagini, 
sócio-líder da Deloitte para 
a indústria de serviços fi-
nanceiros.

O estudo mostra que 
95% dos consumidores 
pessoa física preferem dar 
consentimento de 12 me-
ses para compartilhamen-
to de dados no Open Fi-
nance. No caso de pessoa 
jurídica, o percentual é de 
92% para um período de 
12 meses.

Sobre o tipo de dados 
compartilhados, a pesquisa 
revela que, no caso de pes-
soa física, até abril de 2022, 
33% dos dados comparti-
lhados foram de contas (li-
mite, extrato e saldo), 23% 
dados obrigatórios (dados 
cadastrais e informações 
complementares), 22% para 
dados de cartão de crédito 
(limite, fatura e transações), 
e 22% sobre dados de ope-
ração de crédito (direitos 
creditórios descontados, fi-
nanciamentos, adiantamen-
tos a depositante e emprés-
timos).

BCE estabeleceu um 
novo programa de 
compra de títulos

O mercado amanhe-
ceu nesta quinta-
feira com preo-

cupações em relação aos 
lockdowns na China e com 
basicamente todas as com-
modities em baixa, com des-
taque para o Petróleo caindo 
mais de 4%. Isso fez com 
que a abertura do nosso ín-
dice (Ibovespa) e a primeira 
hora de negociação ficasse 
bem pesada, com Vale3 e Pe-
tr4 caindo mais de 4% cada, 
disse Marcelo Oliveira, CFA 
e sócio-fundador da Quant-
zed, empresa de tecnologia 
e educação financeira para 
investidores.

“Mais cedo também, ti-
vemos a decisão do Banco 
Central Europeu (BCE) 
sobre a nova taxa de juros, 
surpreendendo com uma 
alta acima do esperado 
(0.25%), anunciando 0.50% 
porém, estabeleceu um no-
vo programa de compra de 
títulos e manteve a flexibi-
lidade dos resgates de um 
programa emergencial lan-
çado durante a pandemia, 
tentando evitar com isso 
um problema maior aos 
países menos abastados da 
União Europeia”, comen-
tou Oliveira. Ele acredita 
que foi uma decisão positi-
va, já que a Europa estava 
muito atrasada em relação 
ao mundo quanto à alta de 
juros. Em junho, a inflação 
da região atingiu 8,1% no 
acumulado de 12 meses, 

influenciada pelos preços 
altos de energia.

“Na minha visão, o mer-
cado parece ter gostado e na 
sessão da tarde reverteu as 
perdas, principalmente pu-
xado pela força do mercado 
americano, que vive uma 
temporada de resultados 
até que OK até o momen-
to. Mesmo com o otimismo 
no mercado de ações, o real 
foi a parte decepcionante 
no dia, perdendo frente ao 
dólar -0.50%, que atingiu o 
maior valor do mês. Sobre o 
dólar, temos alguns fundos 
que estão comprando bol-
sa por estar barata e com-
pram dólar também para 
hedge (proteção), dado ce-
nário eleitoral brasileiro, e 
aumento de juros lá fora”, 
explica Oliveira.

Segundo ele, na bolsa, 
os destaques ficam por 
conta da alta de 1.5% da 
Vale, além do setor de 
bancos. Nesse contexto 
de aumento do risco fiscal 
com a aprovação da PEC 
dos Auxílios e discussões 
sobre o risco de furo no 
teto de gastos, a curva de 
juros futuros sobe, o que 
é benéfico para o setor 
de bancos, que lucra mais 
com o crédito. No dia de 
hoje, vemos também a 
maioria dos commodities 
caírem motivadas pelo me-
do do mercado em relação 
à desaceleração econômica 
e lockdowns na China.
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