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Resgates de 
fundos  em 
julho superam  
investimentos

A indústria de fundos de in-
vestimento apresentou retiradas 
líquidas de R$ 61,7 bilhões em 
julho, revertendo o saldo positivo 
de 2022: de R$ 40,5 bilhões até ju-
nho para saída de R$ 21,3 bilhões 
até julho. Esse resultado veio, so-
bretudo, de quatro classes da in-
dústria: FIDC (Fundos de Inves-
timento em Direitos Creditórios), 
renda fixa, multimercados e ações. 
É a segunda vez no ano que as sa-
ídas superaram os aportes no mês 
– a primeira foi em maio com re-
tiradas líquidas de R$ 53,5 bilhões.

O Boletim Fundos de Investi-
mento da Anbima informa que o 
resultado foi puxado pelos FIDCs 
(Fundos de Investimento em Di-
reitos Creditórios), pelos fundos 
de renda fixa e pelos multimerca-
dos.

Os FIDCs tiveram saídas líqui-
das de R$ 23,9 bilhões, no entanto 
R$ 25,2 bilhões foi resgate de um 
único fundo, portanto não refle-
te um movimento do mercado. 
O mesmo aconteceu com a clas-
se de renda fixa, que encerrou o 
período com resgates líquidos de 
R$ 17,6 bilhões, mas influenciada 
por um saque de R$ 17,8 bilhões 
de um fundo. Os multimercados 
tiveram captação líquida negativa 
de R$ 13,3 bilhões.

“Apesar dos movimentos con-
centrados do mercado em julho, é 
possível perceber uma busca dos 
investidores por outros produtos 
de renda fixa além dos fundos e 
a continuidade dos resgates nas 
classes mais arrojadas”, afirma 
Pedro Rudge, vice-presidente da 
Anbima.

Em 7 anos, mais 7 milhões
de pobres nas metrópoles
Extrema pobreza nas regiões metropolitanas dobrou

As Regiões Metropolitanas 
concentram quase 40% 
da população brasileira, 

ou mais de 80 milhões de pesso-
as. As informações estão na nona 
edição do Boletim Desigualdade 
nas Metrópoles, produzido em 
parceria pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC-RS), o Observatório das 
Metrópoles e a Rede de Observa-
tórios da Dívida Social na Améri-
ca Latina (RedODSAL).

Entre 2014 e 2021 a taxa de po-
breza subiu de 16% para 23,7%, o 
que em termos absolutos se tradu-
ziu em uma elevação de 12,5 mi-
lhões para 19,8 milhões de pesso-
as. Ou seja, em apenas sete anos, 
7,2 milhões de pessoas entraram 
em situação de pobreza nas me-
trópoles brasileiras.

Em relação à extrema pobreza, 
no mesmo período a taxa mais do 
que dobrou, variando de 2,7% pa-
ra 6,3%. Em termos absolutos, foi 

um aumento de 2,1 para 5,2 mi-
lhões de pessoas em situação de 
extrema pobreza nas nossas gran-
des cidades.

Somente na Região Metropoli-
tana de São Paulo – a maior e mais 
importante do ponto de vista eco-
nômico – o número de extrema-
mente pobres passou de 381 mil 
para mais de 1 milhão de pessoas 
entre 2014 e 2021. Na Região Me-
tropolitana de Salvador, por sua 
vez, no mesmo período o número 
de extremamente pobres salta de 
103 mil para 483 mil. E no Rio de 
Janeiro quase triplicou: de 336 mil 
para 926 mil.

Segundo Andre Salata, profes-
sor da PUC-RS e um dos coorde-
nadores do estudo, os efeitos da 
pandemia agravaram uma situa-
ção que já vinha piorando há al-
guns anos: “A piora da maior par-
te dos indicadores sociais começa 
entre 2014 e 2015, e a pandemia 
age então sobre um patamar de 

vulnerabilidade que já estava mui-
to elevado mesmo para os nossos 
padrões.”

Marcelo Ribeiro, professor do 
Ippur-UFRJ e um dos coordena-
dores do estudo, “mesmo num 
momento de crescimento da mé-
dia de renda geral, como aquele 
que se deu entre 2015 e 2019, a 
tendência foi de redução ou estag-
nação da renda dos mais pobres, 
o que significa que apenas os mais 
abastados se aproveitaram do au-
mento de recursos naquele perío-
do”.

Os dados são provenientes da 
Pnad Contínua anual (acumula-
dos na quinta visita), do IBGE, e 
dizem respeito à renda domiciliar 
per capita total. O recorte utili-
zado é o das 22 principais áreas 
metropolitanas do país, de acordo 
com as definições do IBGE. To-
dos os dados estão deflacionados 
para o ano de 2021, de acordo 
com o IPCA.

Endividamento explode mesmo com 
saques do FGTS e adiantamento do 13º
Quase 8 em 10 brasileiros têm dívidas; 29% em atraso

A segunda metade de 2022 
começou com 29% das 
famílias brasileiras com 

algum tipo de conta ou dívida atra-
sada. Esse é o maior percentual 
de inadimplência registrado desde 
2010, quando a Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic) iniciou a apuração 
mensal. Em julho do ano passado, 
o percentual era de 25,6%

O endividamento das famílias 
brasileiras chegou a 78% em julho 
(eram 71,4% em julho de 2021), 
maior índice registrado nos últi-
mos 12 anos, segundo a Peic, re-
alizada pela Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC). Houve 
aumento de 0,7 ponto percentual 
(p.p.) na comparação com junho.

O percentual de comprome-
timento da renda permanece no 
mesmo valor, em 30,4%, desde 
abril, mas 22% dos brasileiros es-
tão com mais da metade dos ren-
dimentos comprometidos com 
dívidas.

“A alta dos indicadores de 
inadimplência, após queda nos 
meses de abril, maio e junho, in-
dica que as medidas extraordiná-
rias de suporte à renda, como os 
saques extras do FGTS e a ante-
cipação do 13º salário aos bene-
ficiários do INSS, aparentemente 
tiveram efeito momentâneo no 
pagamento de contas ou dívidas já 
atrasadas, concentrado no segun-
do trimestre deste ano”, analisa o 
presidente da CNC, José Roberto 
Tadros.

Em julho, a proporção daqueles 
que afirmaram não ter condições 
de pagar seus débitos já atrasados 
cresceu 0,1% em relação a junho. 
A maioria dos que permanecerão 
sem pagar contas ou dívidas já 
atrasadas de meses anteriores es-
tá entre os consumidores que não 
concluíram o ensino médio (13%), 
que também foram os que mais 
precisaram atrasar pagamentos no 
próprio mês de julho (33,3%).

A dinâmica de aceleração do 

endividamento neste início de se-
mestre ocorreu de forma seme-
lhante nas duas faixas de renda 
pesquisadas. Para as famílias que 
recebem mais de 10 salários míni-
mos por mês, a contratação de dí-
vidas voltou a subir (0,8%) depois 
de dois meses de redução. Entre 
os que recebem até 10 salários, o 
endividamento cresceu em 0,6%.

Julho é o terceiro mês conse-
cutivo com queda das dívidas de 
cartão de crédito (1,2% a menos 
em relação a junho). Do total de 
endividados no País, 85,4% pos-
suem dívidas no cartão de crédi-
to, proporção que havia chegado 
a 88,8% em abril deste ano. Na 
comparação dos grupos de ren-
da, desde fevereiro deste ano, a 
proporção de endividados no car-
tão de crédito está maior entre as 
famílias com mais de 10 salários 
mínimos, mas o indicador apro-
ximou-se do observado para as 
famílias com renda inferior a esse 
valor. Página 3

Mercado visa 
R$ 1 trilhão da 
previdência 
fechada

O governo Bolsonaro está pre-
parando um projeto de lei que 
flexibiliza as regras de funciona-
mento dos regimes de previdência 
complementar de servidores pú-
blicos e dos fundos de pensão das 
estatais, como a Petros. A mudan-
ça é classificada como golpe pela 
Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás da Bahia (Aepet-BA).

O projeto está em elaboração 
no Ministério da Economia, de 
acordo com a Folha de São Paulo. 
O plano prevê mais “flexibilida-
de” para futuros beneficiários. 
Além disso, permite a contratação 
de instituições privadas – como 
os bancos, para administrar os 
planos de aposentadoria de fun-
cionários públicos. Tudo isso foi 
elaborado pelo grupo Iniciativa de 
Mercado de Capitais (IMK) com 
apoio do governo.

Já a Secretaria Especial de De-
sestatização, Desinvestimento e 
Mercados, defende uma proposta 
mais ampla, que estende a flexi-
bilização a participantes atuais e 
permite a portabilidade de todos 
os planos.

“O objetivo é permitir a trans-
ferência dos fundos de pensão de 
servidores públicos (União, esta-
dos e municípios) para entidades 
abertas de previdência comple-
mentar – instituições financeiras 
que cobram taxas mais elevadas 
de administração”, comenta a Ae-
pet-BA.

Em artigo de 2021, o ex-pre-
sidente da Associação Nacional 
dos Participantes de Previdência 
Complementar (Anapar) José Ri-
cardo Sasseron e o vice-presiden-
te, Marcel Barros, denunciaram a 
intenção do governo Bolsonaro 
de entregar a administração dos 
fundos de pensão aos bancos pri-
vados. “O objetivo é a transferên-
cia para a gestão de bancos e se-
guradoras de mais de R$ 1 trilhão 
acumulado pelos 290 fundos de 
pensão fechados existentes.”

Para o ex-presidente da Aepet 
e representante dos trabalhadores 
no Conselho de Administração da 
Petrobras por dois mandatos, Sil-
vio Sinedino, o PL visa dificultar 
ainda mais a vida dos petroleiros. 
“Essa proposta do governo, que 
na realidade vem do Projeto IMK 
do próprio mercado financeiro, 
propõe permitir que o fabuloso 
capital acumulado pelos trabalha-
dores em seus Fundos de Pensão 
(os maiores são de estatais), seja 
administrado pelo ‘mercado’, em 
vez das Fundações, sem objetivo 
de lucro, que atualmente adminis-
tram esses Fundos de Pensão”.
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Apesar das crises,  
Brasil dispõe 

de notável  
base científica

Desenvolvimento da ciência e
tecnologia é o caminho para a soberania

Homens que 
matam mulheres

Experiência escolar: a importância de 
recursos que apoiem a aprendizagem

Por Isaac Roitman

A Universidade de 
Brasília (UnB) rece-
beu, de 24 a 30 de 

julho de 2022, a 74ª reunião 
anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência 
(SBPC). É o maior e mais 
importante encontro da co-
munidade de pesquisadores 
brasileiros.

Entre outros temas debati-
dos, a diminuição drástica 
dos investimentos no desen-
volvimento científico, foram 
temas discutidos. As estrutu-
ras de pesquisa no Brasil per-
deram R$ 35 bilhões nos úl-
timos cinco anos, que foram 
desviados para outros fins.

A luta das entidades para a 
recomposição dos orçamen-
tos é constante. Entre elas a 
SBPC, a Academia Brasileira 
de Ciências (ABC), a Asso-
ciação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andif-
es), o Centro de Estudos So-
ciedade: Sou Ciência da Uni-

versidade Federal de São Pau-
lo (Unifesp) e a Associação 
Nacional de Pós-Graduandos 
(ANPG).

O Brasil, apesar enfrentar 
as crises de seu desenvolvi-
mento científico e tecnológi-
co, dispõe de notável base 
científica, de conhecimentos 
acumulados, de avanços e de-
scobertas científicas. Temos 
um considerável número de 
cientistas altamente qualifi-
cados e apesar da asfixia de 
investimentos nas Universi-
dades e Centros de Pesquisas 
públicas. Dispomos de parques 
tecnológicos e de organismos 
como o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), a Fi-
nanciadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), a Coordenação 
e Aperfeiçoamento do Pessoal 
do Ensino Superior (Capes) 
e as Fundações de Apoio/
Amparo à Pesquisa, que lu-
tam contra a desintegração, 
possivelmente planejada, de 
nosso sistema de Ciência e 
Tecnologia (C&T).

Não será possível termos 
a emancipação do País sem 
uma educação cidadã e profis-
sional de qualidade e de um 
sistema de C&T sólido, vol-
tado para o desenvolvimento 
do saber e resolução dos de-
safios sociais. Como é sempre 
apontado, é uma contradição 
vergonhosa o fato do Brasil 
ser um celeiro de alimentos 
do planeta e termos milhões 
de pessoas passando fome.

Se nosso objetivo é de 
termos uma nação sobera-
na, é absolutamente funda-
mental o investimento em 
pesquisa científica e a par-
ceria entre as Universidades 
e o empresariado, que será 
parceiro para as inovações 
que vão assegurar o desen-
volvimento industrial sus-
tentável, agregando valor às 

nossas exportações e reduz-
ir a dependência. É também 
necessária a implantação de 
uma política econômica, que 
tenha como objetivo benefi-
ciar toda a sociedade e não o 
enriquecimento de poucos. 
Prescindir da educação de 
qualidade para todos e todas 
e da pesquisa científica e da 
inovação tecnológica é abrir 
mão da soberania nacional.

É pertinente lembrar de 
dois pensamentos de Ulisses 
Guimarães, durante a elab-
oração da Constituição de 
1988: “Nosso povo cresceu, 
assumiu o seu destino, jun-
tou-se em multidões, reclam-
ou a restauração democrática, 
a justiça social e a dignidade 
do Estado”; “A Nação quer 
mudar, a Nação deve mudar, 
a Nação vai mudar”.

Isaac Roitman é professor emérito da 
Universidade de Brasília, pesquisador 
emérito do CNPq, membro da Aca-

demia Brasileira de Ciências e membro 
do Movimento 2022 – 2030 o Brasil e 

o Mundo que queremos.

Por Rita Rangel

O material didático 
nada mais é do que 
um instrumento de 

apoio educacional que oferece 
ferramentas de suporte ao 
processo de aprendizagem. 
Seja online ou impresso, pode 
ser utilizado pelo estudante 
para tomar conhecimento so-
bre um assunto ou, até mes-
mo, sistematizar conceitos e 
desenvolver habilidades. O 
livro, por muito tempo, foi o 
principal instrumento de apo-
io à aprendizagem, e muitas 
vezes, de forma equivocada, 
se sobrepôs ao próprio currí-
culo escolar. Hoje, contamos 
também com recursos tec-
nológicos e digitais, e dentre 
eles, as plataformas educacio-
nais. Mas, como identificar a 
melhor plataforma? E, qual é 
o papel deste e outros recur-
sos no processo pedagógico?

Para início de conversa, a 
melhor plataforma ou mate-
rial não existe. O ser humano 
possui múltiplas inteligências 
e cada um aprende de uma 

maneira diferente. Por isso, a 
escola deve oferecer os mais 
diversos recursos para garan-
tir o direito de aprender res-
peitando e desenvolvendo as 
individualidades.

Partindo da premissa de 
que nenhum suporte ped-
agógico atenderá integral-
mente o projeto pedagógi-
co, que engloba a missão 
institucional, o currículo, as 
abordagens pedagógicas e 
as estratégias metodológi-
cas que fundamentam a ex-
periência de aprendizagem 
do estudante, acompanhar as 
tendências digitais também 
precisa ser um dos propósitos 
da escola, enriquecendo e am-
pliando as oportunidades de 
aprendizagem aos estudantes, 
pois seria incoerente oferecer 
uma educação analógica para 
gerações que crescem utili-
zando, também, a ponta dos 
dedos para se comunicar, in-
teragir e conhecer.

Uma responsabilidade 
dos pais é avaliar se além do 
material adotado, a escola o 
complementa com outros 

suportes curados pelo profes-
sor, que assegurem um nível 
de exigência que desafie o 
estudante. Além disso, é im-
portante entender se existe 
coerência entre as atividades 
propostas durante o percur-
so de aprendizagem e os in-
strumentos de avaliação, uma 
vez que esses aspectos dizem 
respeito a qualidade de apren-
dizagem do estudante. Em 
contrapartida, a escola pre-
cisa responder ao desafio de 
uma educação cada vez mais 
personalizada e, a tecnologia 
chega para tornar viável esse 
diferencial educacional no sé-
culo 21.

Como instrumento de apo-
io à aprendizagem, as plata-
formas não só podem como 
devem seguir a linguagem e as 
propostas educacionais para 
o século 21, associando aces-
so à informação de forma 
flexível e recursos de gestão e 
autogestão da aprendizagem.

Desta forma, o professor 
pode mapear o percurso do 
estudante, gerando relatóri-
os sobre habilidades desen-

volvidas e outras que repre-
sentam pontos de atenção, 
além de possibilitar ao educa-
dor tomar decisões sobre os 
próximos passos em relação 
à promoção do desenvolvi-
mento do estudante. É dese-
jável, também, que por meio 
da gamificação torne o pro-
cesso de aprendizagem mais 
dinâmico, desafiador e es-
tratégico. Nesse sentido, ain-
da temos ofertas bem limita-
das no mercado educacional, 
levando as escolas a se mov-
imentarem nessa construção.

Em suma, o trabalho ped-
agógico apoiado por uma es-
cola que fornece uma plata-
forma educacional adequada, 
que dialogue com as necessi-
dades dos estudantes e possi-
bilite aos educadores e estu-
dantes gerirem os processos 
contribui para potencializar a 
aprendizagem e oferecer, ain-
da mais visibilidade ao pro-
cesso educativo e de desen-
volvimento do estudante.

Rita Rangel é gestora educacional Brasil 
da rede de colégios Santa Marcelina.

Por Wagner Cinelli  
de Paula Freitas

A tragédia Otelo, o mouro de Veneza, de William 
Shakespeare, escrita há mais de 5 séculos, 
ganhou o mundo. Na trama, o personagem 

principal, general Otelo, cego de ciúmes, avisa sua 
mulher Desdêmona de que sua hora chegou e a 
asfixia em seu leito, matando-a.

O feminicídio, como outros fatos sociais, é an-
tigo e universal. Por tal motivo, estar na literatu-
ra é apenas um reflexo da realidade. Mulheres são 
mortas, vítimas de violência de gênero, todos os 
dias no mundo inteiro e, para usar os termos da lei 
brasileira, suas vidas são ceifadas “por razões da 
condição de sexo feminino” (artigo 121, § 2º, VI, 
do Código Penal).

Esse crime, antes da Lei 13.104/2015, era capit-
ulado como homicídio. Por isso, os dados sobre 
feminicídio no gráfico abaixo são de 2016 em di-
ante, retirados do Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, que compila e analisa informações forne-
cidas por diversas agências que integram a Justiça 
Criminal, incluindo polícias civis, militares e fed-
eral.

Verifica-se um crescimento no número de víti-
mas no período de 2016 a 2020, que praticamente 
se mantém em 2021, valendo lembrar que pode ha-
ver feminicídio que, por não ter a autoria ou a mo-
tivação esclarecida, acaba sendo classificado como 
homicídio e, desse modo, fica de fora da estatística 
dos delitos de gênero.

Portanto, consoante o Anuário, são quase quatro 
mulheres por dia vítimas desse crime de ódio no 
Brasil, sendo que, na maioria das vezes, seus as-
sassinos são pessoas com quem tiveram relações de 
afeto ou parentesco.

O assunto, portanto, é gravíssimo e, quando trata-
mos do feminicídio, devemos considerar que aquela 
mulher não foi vítima de um único delito. Sua vida 
lhe é arrebatada como o ápice de uma série de atos 
de violência. Nesse sentido, como destacam os pro-
fessores Margo Wilson e Martin Daly no artigo “Till 
Death Us Do Part”: “...matar é apenas a ponta do 
iceberg. Para cada esposa assassinada, centenas são 
espancadas, coagidas e intimidadas.”

Significa que a cadeia de violência que atinge 
uma mulher nessa situação pode ser interrompi-
da, evitando-se a subtração de sua vida. Para tanto, 
a primeira providência é reconhecer-se em risco 
e quebrar o silêncio. Afinal, mulheres que vivem 
um relacionamento abusivo costumam ter difi-
culdade para falar sobre isso, seja por se sentirem 
sem apoio, seja por vergonha. O caminho, pois, é 
procurar as pessoas de sua confiança ou os canais 
disponíveis, que são o Disque 100, o Ligue 180, a 
DEAM, o órgão de assistência judiciária e as de-
mais instituições voltadas para a questão.

O rompimento do silêncio, seguido da ação per-
tinente, pode ser a diferença entre a vida e a morte. 
Do contrário, a realidade corre o risco de imitar 
a ficção. Afinal, Desdêmona não acreditou quan-
do seu marido anunciou sua intenção assassina, ao 
passo que, em muitos enredos, o feminicida sequer 
avisa o momento do golpe fatal.

Wagner Cinelli de Paula Freitas é desembargador do TJRJ e autor de 
Sobre ela: uma história de violência e Metendo a colher.

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública
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Ainda é a economia

Pesquisa sobre as eleições presidenciais divulgada 
nesta segunda-feira pelo banco BTG traz algumas 

informações que podem auxiliar uma análise da corrida.
Antes de mais nada, 2 ressalvas: a FSB Pesquisa, que 

realizou o levantamento, é razoavelmente recente (fez 
a primeira pesquisa presidencial em 2010); o trabalho 
foi feito por telefone – quem já participou de uma pes-
quisa dessa forma sabe como é cansativo e complicado 
responder a dezenas de perguntas, e só acaba indo até o 
final quem dispõe de tempo ou está engajado.

Feitas às ressalvas, vamos ao que traz de interessante. 
Bolsonaro reduziu sua distância para Lula (subiu 3 pontos, 
e o ex-presidente cai 3) e viu a avaliação do governo mel-
horar (regular mais negativo/ruim/péssimo caiu 4 pon-
tos, para 53%; ótimo/bom/regular mais positivo subiu 5 
pontos (45%).

O que pode estar levando a esse movimento? Econo-
mia continua sendo o fator mais importante na decisão 
do voto. Aqueles que avaliam que o Brasil “está em crise 
econômica, mas com dificuldade de superar” somam 56% 
dos entrevistados (eram 60% no último levantamento, em 
25 de julho). Quem acha que “está em crise econômica, 
mas conseguindo superar” variou na margem de erro (que 
é de 2 pontos percentuais), de 32% para 33%. E aqueles 
sortudos (ou alienados) que veem o País “vivendo um 
bom momento econômico” passaram de 6% para 8%.

Perguntados sobre preços, o percentual de eleitores que 
avaliaram que “aumentaram muito ou aumentaram um 
pouco” diminuiu de 91% para 88% (eram 97% em junho). 
Os que acreditam que os preços diminuíram passaram de 
4% para 7%.

Mas é na expectativa de inflação para os próximos 3 
meses que está o dado mais interessante: os que acredita-
vam que os preços vão aumentar muito/um poco pas-
saram de 70% em maio para 46% em julho e 44% agora; 
os que opinaram que vão diminuir um pouco/muito 
somam 29% (de 9% em maio e 28% em julho, o que in-
dica uma estabilidade na margem). E 42% acreditam que 
o Governo Federal é o principal responsável pela redução 
nos preços dos combustíveis.

Assim, a queda da gasolina nas bombas parece ter dado 
um fôlego para Bolsonaro, como esperado. A redução de 
preços de alimentos, embora tenha pouco a ver com ações 
do governo, também. O aumento do Auxílio Brasil ainda 
não traz grandes efeitos – a se ver na próxima pesquisa, 
após os R$ 600 terem entrado nas contas dos mais pobres. 
A redução do desemprego não foi alvo direto de pergun-
tas, mas aparece refletida nas perspectivas de superar a 
crise.

A situação da economia é decisiva para 49% dos 
eleitores de Lula, mas aparece com apenas 38% entre os 
que dizem votar em Bolsonaro (empatada, na margem de 
erro, com “a posição do candidato sobre temas impor-
tantes para você”.

Mais uma vez, é a economia que decidirá.

Rápidas

A Fecomércio RJ abre inscrições para a 3ª edição do 
Prêmio Visão Consciente no site premiovisaoconsciente.
com.br. Qualquer empresa do setor do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro poderá 
concorrer *** Nesta quarta, o grupo BNI Ágape, do Rio 
de Janeiro, completa 1 ano com reunião especial e mais de 
4 milhões de negócios fechados. O BNI RJ tem à frente a 
diretora executiva Adriana Pina.
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LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
Companhia Aberta - CNPJ nº 05.495.546/0001-84 - NIRE: 33300271406

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação. Ficam convo-
cados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em Liquidação 
a participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29 de 
agosto de 2022, às 10 horas, de forma exclusivamente virtual via plataforma 
Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da 
Prestação de Contas do Liquidante, nos termos do art. 213 da Lei 6.404/76; 
e 2) Aprovação da 6ª antecipação de partilha. 

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2022. 
Eximia Capital Partners Ltda - Liquidante.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVA AÇÃO – 

COOPERATIVA DE CONSUMO DE SEMI JÓIAS E BIJUTERIAS
CNPJ 29.437.424/0001-08 / NIRE 33400056230

O Diretor Presidente da sociedade COOPERATIVA NOVA AÇÃO – CO-
OPERATIVA DE CONSUMO DE SEMI JÓIAS E BIJUTERIAS, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados 
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária , a ser realizada em 
nossa sede no dia 20 de agosto de 2022, em primeira convocação às 
09:30min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Coope-
rados Associados , em segunda às 10:30Min com horas com metade mais 
01(um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e últi-
ma às 11:30Min horas, 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 Cargo na Diretoria; 3.Justificativa da não publicação da 
AGO na data correta. 4.Prestação de Contas do Exercício Social do Ano 
de 2021; 5.Relatório de Gestão; 6.Balanço Patrimonial; 7.Demonstração 
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social de 2021; 8.Destina-
ção das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do ano de 2021;
9.Eleição do Novo Mandato do Conselho Fiscal: 10.Eleição / Substituição 
de Membros da Diretoria. Rio de Janeiro 09 de agosto de 2022.

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLAUDIO FERNANDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 003/SEMUS/2022 MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 
PROCESSO: 3866/2022 REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL 
SAÚDE REALIZAÇÃO: 19/08/2022 HORA: 15:00 hs CONTRATAÇAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS DE ACORDO COM A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE 
BUCAL - BRASIL SORRIDENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. O Edital com as especificações 
da referida licitação, encontra-se a disposição dos interessados no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.
br/portal-transparencia/home, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente 
de Licitação/CPL – SEMUS, situada a Estrada Vereador Francisco da 
Costa Filho nº 1993 – Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, 
no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, 
domingos e feriados. O requerimento será feito mediante preenchimento 
de formulário próprio da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, 
os interessados deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão 
gravados o Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a 
permitir somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 08 de agosto de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 005/SEMUS/2022 MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRONICO PROCESSO: 748/2022 REQUISITANTE: SECRETARIA 
MUNICIPAL SAÚDE REALIZAÇÃO: 23/08/2022 HORA: 15:00 hs TIRAS 
REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR, LANCETAS 
PARA PUNÇÃO DIGITAL PARA PORTADORES DE DIABETES 
MELLITUS INSULINODEPENDENTE E SERINGAS COM AGULHAS 
PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.DE VINCULADAS A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO O PRAZO DE
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 (DOZE) 
MESES. O Edital com as especificações da referida licitação, encontra-se 
a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/
home, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL – 
SEMUS, situada a Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 – 
Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, no horário de 09:00 às 
16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. O 
requerimento será feito mediante preenchimento de formulário próprio 
da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados 
deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o 
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir 
somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 08 de agosto de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 002/SEMUS/2022 MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRONICO PROCESSO: 5721/2021 REQUISITANTE: SECRETARIA 
MUNICIPAL SAÚDE REALIZAÇÃO: 12/08/2022 HORA: 10:00 hs OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE EM 
ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 11294.684000/1200-
01.4 O Edital com as especificações da referida licitação, encontra-se 
a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/
home, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL 
– SEMUS, situada a Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 
– Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, no horário de 09:00 
às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
O requerimento será feito mediante preenchimento de formulário próprio 
da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados 
deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o 
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir 
somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 01 de agosto de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

Onde se lê: REALIZAÇÃO: 12/08/2022
Leia-se: REALIZAÇÃO: 19/08/2022

EVAGON PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ-MF 07.713.485/0001-00 - NIRE 33.3.0027717-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Srs. Acionistas da EVAGON PARTICIPAÇÕES S/A convocados 
para a AGE a realizar-se no dia 26/08/2022, às 10h, na sede social da Cia., 
localizada na Rua General Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca/RJ, CEP 
22621-040, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição da 
Diretoria. Carlos Azevedo de Araujo e Carlos Silva de Araujo – Diretores.

Coronel fiscal de eleições  
dissemina informações falsas 
Em ofício enviado 

nesta segunda-
feira ao ministro 

da Defesa, general Paulo 
Sérgio Nogueira, os minis-
tros Edson Fachin e Ale-
xandre de Moraes, presi-
dente e vice-presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), comunicaram o des-
credenciamento do coronel 
Ricardo Sant’Anna, chefe 
Divisão de Sistemas de Se-
gurança e Cibernética da 
Informação do Exército 
Brasileiro, que atua na Co-
missão de Fiscalização da 
corte.

O oficial, segundo o TSE, 
teria disseminado informa-
ções falsas sobre o sistema 
eleitoral e o caso está sendo 
apurado. O tribunal, entre-

tanto, deixa aberta a possi-
bilidade de a pasta indicar 
outro nome para substituir 
o coronel do Exército, “ca-
so entenda necessário”.

No ofício, também diz 
que a posição de avalia-
dor da conformidade de 
sistemas e equipamentos 
não deve ser ocupada por 
aqueles que negam o sis-
tema eleitoral brasileiro e 
circulam desinformação a 
seu respeito. A informação 
de suposta propagação de 
fake news foi publicada 
pelo Portal Metrópoles. 
Segundo a reportagem, 
alguns posts compartilha-
dos pelo militar envolvem 
questionamentos à integri-
dade do próprio sistema 
de votação adotado pelo 

TSE, ecoando o discur-
so de Jair Bolsonaro (PL) 
contra as urnas eletrônicas 
nas redes sociais.

“Tais condutas, para além 
de sofrer reprimendas nor-
mativas, têm sido coibidas 
pelo TSE através de reite-
rados precedentes jurispru-
denciais. A elevada função 
de fiscalização do processo 
eleitoral há que ser exercida 
por aqueles que funcionam 
como terceiros capazes de 
gozar de confiança da Corte 
e da sociedade, mostrando-
se publicamente imbuídos 
dos nobres propósitos de 
aperfeiçoamento do siste-
ma eleitoral e de fortaleci-
mento da democracia”, diz 
o ofício.

O Exército informou à 

CNN que vai investigar a 
conduta do coronel Ricar-
do Santanna, retirado da 
comissão de fiscalização do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
nesta segunda-feira. Santan-
na será alvo de um Processo 
Administrativo Disciplinar 
(PAD). Como militar da 
ativa, o coronel estaria proi-
bido de publicar posicio-
namentos políticos em sua 
rede privada e particular.

A instituição cobra dos 
militares o cumprimento de 
regras de conduta nas redes 
sociais. Há uma portaria 
com Normas para Criação e 
Gerenciamento das Mídias 
Sociais no Âmbito do Exér-
cito Brasileiro. A última ver-
são da portaria foi atualiza-
da em julho de 2021.

Uma em cada quatro pessoas  
não paga todas as contas no mês

Com o orçamento 
apertado provocado 
pela perda salarial, sair 

do vermelho está cada vez mais 
difícil. Esse cenário adverso es-
tá fazendo com que uma em 
cada quatro pessoas não con-
segue pagar todas as contas no 
fim do mês. A constatação é 
de pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
em parceria com o Instituto 
FSB Pesquisa, que aponta re-
dução nos gastos com lazer, 
roupas e viagens. De acordo 
com a pesquisa, apenas 29% 
dos brasileiros poupam, en-
quanto 68% não conseguem 
guardar dinheiro. Apesar disso, 
56% dos entrevistados acredi-
tam que a situação econômica 

pessoal estará um pouco ou 
muito melhor até dezembro.

O levantamento tam-
bém mostrou que 64% dos 
brasileiros cortaram gastos 
desde o início do ano e 20% 
pegaram algum emprésti-
mo ou contraíram dívidas 
nos últimos 12 meses. Em 
relação a situações específi-
cas, 34% dos entrevistados 
atrasaram contas de luz ou 
água, 19% deixaram de pa-
gar o plano de saúde e 16% 
tiveram de vender algum 
bem para quitar dívidas.

Ainda segundo a pes-
quisa, 45% dos brasileiros 
pararam de comer fora de 
casa, 43% diminuíram gas-
tos com transporte público 

e 40% deixaram de comprar 
alguns alimentos. Entre os 
que reduziram o consumo, 
61% acreditam na melhora 
das finanças pessoais nos 
próximos meses. O otimis-
mo, no entanto, não se re-
fletirá em consumo maior. 
Apenas 14% da população 
pretendem aumentar os 
gastos até o fim do ano.

Entre os itens que mais 
pesaram no bolso dos en-
trevistados nos últimos seis 
meses, o gás de cozinha li-
dera, com 68% de citações. 
Em seguida, vêm arroz e 
feijão (64%), conta de luz 
(62%), carne vermelha (61%) 
e frutas, verduras e legumes 
(59%). Os combustíveis apa-

recem em sexto lugar, com 
57%. No caso dos alimen-
tos, a percepção de alta nos 
preços de itens como arroz, 
feijão e carne vermelha au-
mentou mais de 10 pontos 
percentuais em relação à pes-
quisa anterior, em abril.

Com a alta dos preços, 
a população está recor-
rendo a um hábito anti-
go: pechinchar. Segundo 
a pesquisa, 68% dos en-
trevistados admitiram ter 
tentado negociar um pre-
ço menor antes de fazer 
alguma compra neste ano. 
Um total de 51% parce-
lou a compra no cartão de 
crédito, e 31% admitiram 
“comprar fiado”. 
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Decisão do TST põe 
em xeque diversas 
terceirizações
Por Leonardo Jubilut

Decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) no mês de julho de 2022 chamou a atenção 

dos operadores do direito do trabalho e, com toda certeza, 
acendeu enorme sinal de alerta nas empresas. Na deman-
da em questão, Ação Civil Pública movida pelo Ministério 
Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT-MG), o TST 
condenou a empresa empreiteira contratante ao pagamen-
to de danos morais coletivos e dumping social porque a 
empresa terceirizada não possuía o capital social mínimo 
previsto na Lei 13.429/17, artigo 4º B.

Importante esclarecer que nesta demanda não houve dis-
cussão sobre a possibilidade ou não de terceirização, deba-
te este encerrado com a promulgação da legislação citada. 
O debate existente limita-se a avaliar o cumprimento dos 
pressupostos objetivos exigidos pela legislação. E o grande 
problema é que na maioria dos casos de terceirização, as 
empresas contratantes não têm o cuidado de avaliar se a 
empresa contratada, de fato, observa os pressupostos.

Rege o artigo 4º B da Lei 13.429/17 que são requisitos para o 
funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros:

– prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ)

– registro na Junta Comercial
– capital social compatível com o número de empregados, 

observando-se os seguintes parâmetros: para empresas com 
até 10 empregados, o capital mínimo é de R$ 10 mil; de 10 e 
até 20 empregados, passa para R$ 25 mil; até 50 empregados, 
sobe para R$ 45 mil; se tiver até 100 empregados, vai para 
R$ 100 mil; e acima disso o capital mínimo é de R$ 250 mil.

Vejam que a exigência de capital social mínimo tem co-
mo base a quantidade de empregados e o escopo da empre-
sa poder arcar com eventuais verbas trabalhistas. Trata-se, 
portanto, de requisito formal que a lei exige a fim de que a 
contratação/terceirização seja válida. Sem o preenchimen-
to de tal pressuposto objetivo na constituição da empresa 
contratada, entendeu o C. TST irregular a contratação.

Nasce deste entendimento da Corte Maior Trabalhista 
um risco em potencial para as empresas contratantes e to-
madoras de serviços. Obviamente que esta decisão é vista 
com extrema cautela, pois pode gerar uma enxurrada de 
novas ações de mesma natureza.

Importante lembrar que a tese adotada pelo MPT, aco-
lhida pelo TST, não é nenhuma novidade, já que calcada em 
exigência estampada na Lei da Terceirização, e, sabe-se lá 
por que, é, muitas vezes, inobservado pelas empresas.

A condenação de indenização de danos morais coletivos 
e dumping social é muito séria e exige uma reavaliação das 
empresas na sua cadeia produtiva. A terceirização já está 
inserida no contexto e atividade das empresas, em suas ca-
deias de produção. A lei de 2017 trouxe a segurança jurídica 
que faltava para tal instituto. Resta agora a releitura da legis-
lação vigente e uma reavaliação nas terceirizações vigentes.

Sem dúvidas que a decisão do TST será um convite a 
outras instituições fiscalizadoras do país para intensificar 
os olhares para a terceirização. Agora com uma lupa para a 
constituição das empresas prestadoras dos serviços.

Fica, então, a importante tarefa do compliance traba-
lhista a fim de que as empresas analisem seus contratos 
para amoldá-los às exigências trazidas pela letra da Lei 
13429/17, sob pena de enfrentarem processos análogos ao 
ora destacado. (Interessado no teor da decisão, pesquisar 
por RR-10709-83.2018.5.03.0025).

Leonardo Jubilut é advogado especializado em  
direito trabalhista e sócio de Jubilut Advogados.

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

Edital de 2ª Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 81, de 
29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 81”) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas da Viver 
Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 09:00 horas, na sede da Com-
panhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
1.461, Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921 
(“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 14 de julho de 2022, para 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Alteração do limite do capital 
social autorizado da Companhia previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social; e (ii) Consolidação e rati-
ficação do Estatuto Social da Companhia. Documentos e informações à disposição dos acionistas: 
Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive o Manual dos 
Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viver.com.br), bem como nos websites da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br),
conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Resolução CVM 81. Participação dos acionis-
tas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Compa-
nhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orien-
tações detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual dos Acionistas. Para participar 
na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos seguintes documentos:  
(i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela 
instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na forma do 
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do represen-
tante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e 
(iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação 
do acionista. Apresentação dos documentos para participação na AGE: Para fins de melhor organi-
zação da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos documentos relacionados acima 
na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 1.461, Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, 
CEP 01452-921, aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores e Diretor Presidente, Sr. Ricardo 
Piccinini da Carvalhinha, no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedên-
cia mínima de 48 (quarenta e oito) horas a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 
05 de agosto de 2022. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

‘Meu cartão de crédito é uma navalha’
Como diz Cazuza 

na música “Brasil” 
(Cazuza, George 

Israel e Nilo Romero): “O 
meu cartão de crédito é uma 
navalha.” É isso que está 
acontecendo no e-commer-
ce. Os preços, juros e taxa 
de desemprego nas alturas 
e poder aquisitivo cada vez 
diminuindo mais coloca o 
uso do cartão de crédito 
na liderança do ranking de 
meios de pagamento no e-
-commerce no Brasil. Segue 
absoluto, com 98,3% de 
aceitação. Os dados são da 
edição de julho do Estudo 
de Pagamentos Gmattos. A 
consultoria também mostra 
que a dinâmica dessa oferta 
tem sofrido grandes trans-
formações no que se refere 
ao parcelamento sem juros.

Em julho/22, 15,3% das 
lojas ofereciam o parcela-
mento em 12 vezes sem 
juros, enquanto a oferta ex-
clusiva de cartões em uma 
parcela foi observada tam-
bém em 15,3% das lojas. 
Esses perfis não sofreram 
alteração em relação à me-
dição de maio/22. Nos pla-
nos intermediários (entre 
dois e 11 vezes), contudo, 
as mudanças foram sensí-
veis. Em maio/22, a maior 
frequência de parcelamento 
era em seis vezes (34,5%); 
em julho/22, passou a ser 
em dez vezes sem juros 
(32,2%), o que revela ainda 
um processo de acomoda-
ção da nova sistemática des-
se tipo de oferta.

Segundo o estudo, a utili-
zação do PIX já o leva ao 2 º 
lugar no ranking dos meios 
de pagamento aceitos pelo 
e-commerce brasileiro. A 
modalidade tem agora uma 
adesão de 78%, mesmo per-
centual do boleto,

Segundo a consultoria, a 
aceitação do PIX tem po-
tencial para chegar a 92%, 
considerando o segmento 
de lojas que ainda não ope-

ram com essa forma de pa-
gamento, mas que aceitam 
algum tipo de recebimento 
à vista (débito bandeira ou 
banco, ou boleto). Do gru-
po de lojas que ainda não 
aceitam PIX, apenas 8% 
não operam com pagamen-
tos à vista.

O avanço do pagamento 
instantâneo lançado em no-
vembro de 2020 tem sido 
acompanhado pela consul-
toria desde a primeira edi-
ção do Estudo de Pagamen-
tos Gmattos, de janeiro de 
2021. Na ocasião, o PIX era 
o quinto do ranking, aceito 
por 16,9% dos comércios 
virtuais no Brasil, enquanto 
a aceitação do boleto era de 
74,6%. Na edição de maio 
de 2022, enquanto o boleto 
ostentava uma aceitação de 
76,3%, o PIX atingia 74,6%. 
Em julho, ambos parearam 
nos 78%.

Vários lojistas, inclusive, 
têm oferecido incentivos 
para os clientes pagarem 
por suas compras com PIX. 
Descontos de 3% a 10% 
foram observados em 24% 
das lojas que aceitam a mo-
dalidade, um tipo de estra-
tégia que vem se tornando 
cada vez mais comum, se-
gundo o levantamento. Em 
maio/22, 20% das lojas 
ofereciam descontos para 
pagamento com PIX, ante 
14% em março/22. Des-
contos para pagamentos 
com boletos, por sua vez, 
foram detectados em 9% 
das lojas na edição de maio 
do estudo.

Outra verificação da 
Gmattos é a de que o PIX 
não tende a eliminar os bo-
letos. Das lojas que aceitam 
a modalidade de pagamento 
instantâneo, 82,6% mantêm 
a aceitação do boleto, ao 
passo que 34,8% perma-
necem atuando com algum 
tipo de débito (bandeira ou 
banco). Este perfil se man-
tém em relação aos meses 

anteriores. “Fica claro que o 
PIX se tornará a forma pre-
ponderante de pagamento à 
vista para os lojistas”, anali-
sa Gastão Mattos, cofunda-
dor e CEO da Gmattos.

Em quarto lugar no 
ranking dos meios de paga-
mento no comércio eletrô-
nico aparecem as wallets, que 
apresentaram ligeira oscila-
ção positiva entre maio e ju-
lho — de 45,8% para 47,5%. 
A novidade é o NuPay, inseri-
do pelo Nubank para ofertar 
parcelamentos diferenciados 
aos seus clientes.

O débito se mantém em 
quinto lugar, no patamar 
de 30%, sustentado, princi-
palmente, pela aceitação da 
modalidade débito banco e 
mais precisamente pelo Dé-
bito Virtual da Caixa Eco-
nômica Federal, com claro 
foco em ser uma opção de 
consumo para os beneficia-
dos do auxilio emergencial 
do governo. Se desconside-
rássemos o CEF Virtual, a 
aceitação do débito conso-
lidado cairia de 30,5% para 
22%, e a do débito banco, 
de 18,6% para 10,2%. O dé-
bito bandeira está estacio-
nado na faixa de 15% nos 
últimos meses.

BNPL

A partir desta edição de 
julho, o Estudo de Paga-
mentos Gmattos passa a 
monitorar também o BN-
PL (Buy Now, Pay Later), 
dada a crescente relevância 
na aceitação dessa forma de 

parcelamento alternativo, 
fora das bandeiras e car-
tões de crédito, operada via 
bancos de varejo, crediário 
próprio de lojas ou fintechs 
que se lançaram com essa 
proposta de valor. Simulta-
neamente, o estudo observa 
a transformação em curso 
do parcelamento sem e com 
juros através de cartões de 
crédito.

Em julho/22, 15,5% das 
lojas ofereciam algum tipo 
de parcelamento do tipo 
BNPL. As ofertas nesse 
grupo foram através de 
bancos e crediário próprio 
(8,5%) e via fintechs (7% 
dos casos).

A edição de julho do Es-
tudo de Pagamentos Gmat-
tos analisou 59 lojas online 
de destaque no mercado 
brasileiro, dos mais diversos 
segmentos, as quais, juntas, 
representam 85% do co-
mércio eletrônico do país. 
A maior parte das observa-
ções aconteceu entre os dias 
01 e 02 de julho de 2022.

Contas em bancos

Pesquisa do Instituto 
Locomotiva aponta que 34 
milhões de brasileiros ain-
da não têm acesso a servi-
ços bancários, número que 
equivale a 21% da popula-
ção brasileira, que mesmo 
movimentando R$ 173 bi-
lhões por ano, permanece 
longe dos bancos, o que 
representa 4% da renda 
que circula no mercado, de 
acordo com o estudo.

Marcelo Casal Junior/ABr

Dia dos Pais: shoppings preveem  
crescimento de 16% nas vendas

Pesquisa de intenção 
de compras para o 
Dia dos Pais, enco-

mendada pela Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) à PiniOn, aponta 
que este ano 41,6% dos 
entrevistados em todo o 
país pretendem gastar mais 
do que em 2021, enquanto 
39,1% desejam o oposto. 
Foram entrevistadas 1.693 
pessoas, queresponderam a 
um questionário sobre in-
tenção de comprar, tíquete 
médio, forma de pagamen-
to e tipo de presente.

O percentual dos que pre-
tendem comprar presentes no 
Dia dos Pais subiu de 32,2% 
no ano passado para 35,3% 
este ano. Por outro lado, hou-
ve aumento também sobre os 
que não pretendem comprar. 
Em 2021, 42% disseram que 
não comprariam presentes, 
enquanto este ano são 49,3%. 
Os indecisos saíram de 19,4% 
no ano passado para 15,4% 
este ano. O valor dos presen-
tes deve ficar entre R$ 50 e R$ 
150, de acordo com a maioria 

dos entrevistados (71,8%). O 
resultado da pesquisa tam-
bém mostrou que em 43,4% 
dos ouvidos na pesquisa da-
rão preferência pela compra 
presencial e em pequenos 
estabelecimentos e, 60,9%, 
em lojas físicas. Os presen-
tes mais citados continuam 
roupas, calçados e acessórios 
(41,9%), perfume (29,5%), 
relógio (15,7%), almoço em 
restaurante (13,7%) e choco-
lates (11,6%). O item menos 
comprado será óculos de sol 
(6%).

A pesquisa de intenção 
de compras da ACSP ouviu 
entrevistados no Estado de 
São Paulo. O recorte apon-
ta que, de maneira geral, 
os consumidores continu-
am menos a dispostos para 
comprar de forma parcela-
da. A maioria prefere pagar 
à vista, no débito ou no Pix. 
Em São Paulo, ao contrá-
rio da amostra nacional, a 
maioria dos entrevistados 
(46,8%) declarou não ter 
pretensão de gastar mais do 
que em 2021. Quem res-

pondeu que vai gastar com 
presente, 66,7% disseram 
que farão pagamento à vis-
ta e apenas 33,3% vão par-
celar. A preferência pelos 
itens segue a mesma ordem 
da pesquisa nacional: rou-
pas, calçados e acessórios 
(39,7%), perfume (28,7%), 
relógio (10,3%), almoço em 
restaurante (17%) e choco-
lates (8,5%). Foram ouvidas 
895 pessoas.

Já pesquisa de expecta-
tivas da Associação Brasi-
leira de Shopping Centers 
(Abrasce) para a data, fei-
ta com empreendimentos 
de todo o país, aponta que 
as vendas devem crescer 
16% na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. O levantamento 
também indica que o setor 
deve movimentar R$ 4,4 bi-
lhões entre os dias 8 e 14 de 
agosto.

Além do aumento nas 
vendas, os consumidores 
devem gastar mais nos sho-
ppings. O tíquete médio es-
perado é de R$ 204, o que 

representa um valor 5,7% 
maior que os R$ 193 do ano 
passado e 15,9% superior ao 
registrado em 2019, no perí-
odo pré-pandemia, quando 
as vendas médias foram de 
R$ 176. A data também deve 
ser responsável por uma alta 
de 15% no volume de fre-
quentadores dos shopping 
centers de todo o Brasil, na 
comparação com 2021. En-
tre os segmentos, a previsão 
é a de que os produtos mais 
comercializados sejam: cal-
çados, artigos esportivos, 
itens de vestuário, perfuma-
ria e cosméticos, relógios e 
eletrônicos.

De acordo com levan-
tamento apresentado pela 
Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CN-
DL), o Dia dos Pais deste 
ano deve movimentar R$ 
24 bilhões em todo o Brasil: 
cerca de 100 milhões de pes-
soas devem ir às compras no 
início de agosto. Isso signifi-
ca que seis a cada 10 pessoas 
devem comprar um presen-
te para celebrar a data.
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CHANTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ/MF nº 33.219.809/0001-68

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social findo em  31/12/2021. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 08/07/2022. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Ativo Circulante 2021 2020
  Caixa e Equivalentes de Caixa  6  181 
  Contas a Receber  33  30 
  Ativo Fiscal Corrente  –    –   
  Outros Créditos  –    –   
Total do Ativo Circulante  39  211 
Ativo Não Circulante
  Investimentos  16  16 
Total do Ativo não Circulante  16  16 
Total do Ativo  55  227 

Passivo Circulante 2021 2020
Fornecedores  7  1 
Passivo Fiscal Corrente  7  6 
Salários e provisões  –    –   
Total do Passivo Circulante  14  7 
Passivo Não Circulante
Fornecedores Partes Relacionadas  927  1.365 
Total do Passivo Não Circulante  927  1.365 
Patrimônio Líquido
Capital Social  324  324 
Reserva Legal  22  9 
Lucros (prejuízos) Acumulados  (1.232) (1.478)
Total do Patrimônio Líquido  (886) (1.145)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  55  227 

(Despesas)/Receitas Operacionais 2021 2020
  Despesas Gerais e Administrativas  (130)  (107)
  Outras (Despesas) / Receitas Operacionais  441  333 

 311  226 
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro  311  226 
  Receitas e (despesas) financeiras, líquida
  Despesa Financeira  –    (1)
Resultado Financeiro  –    (1)
Resultado Antes dos Impostos  311  225 
  Imposto de Renda e Contribuição Social  (52)  (38)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  259  187 
Quantidade de Ações 2.400 2.400 
  Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$  108  78 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020(Em milhares de reais)

2021 2020
Resultado do Exercício 259 187
Outros resultados abrangentes – –
Resultado Abrangente Total 259 187

Lucros Total do
Capital Reserva (prejuízos) Patrimônio
Social Legal Acumulados Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019  324  –    (1.656)  (1.332)
Lucro(prejuízo) Líquido do Exercício  –   –  187  187 
Reserva Legal  –    9  (9)  –   
Saldos em 31 de dezembro de 2020  324  9  (1.478)  (1.145)
Lucro(prejuízo) Líquido do Exercício  –    –    259  259 
Reserva Legal  –   13  (13)  –   
Saldos em 31 de dezembro de 2021  324  22  (1.232)  (886)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Atividade Operacional 2021 2020
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social  311  225 
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de atividades
  operacionais:
Lucro Ajustado  311  225 
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo  (3)  (23)
  Contas a Receber  (3)  (30)
  Ativo Fiscal Corrente  –    4 
  Depósitos Judiciais  –    –   
  Outros Créditos  –    3 
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo  (32)  (32)
  Fornecedores  6  1 
  Passivo Fiscal Corrente  1  2 
  IR/CSLL Pagos no Exercício  (52)  (35)
  Outros  13  –   
Fluxo de Caixa Consumido pela Atividade Operacional  276  170 
Atividades de Financiamento
  Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos líquido  (438)  (2)
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de
  Financiamento  (438)  (2)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (162)  168 
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  168  13 
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  6  181 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (162)  168 

NOTAS EXPLICATIVAS  ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 1 - Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas 
pela Companhia são as seguintes: a) Investimentos: Os investimentos  estão  demonstrados ao custo.
Laura Juanita Wacheleski - Diretora-Presidente - CPF: 604.712.120-91; Nelson Cuptchik - Diretor - CPF: 545.967.427-15; Vanessa Almeida Ventura - 
Contadora - CRC RJ - 112194/O-0 CPF 103.239.357-29.

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Aviso aos Acionistas 

Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração do Banco 
Modal S.A. (“Companhia”), em reunião realizada nesta data, aprovou a proposta da administração, ad referendum 
da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, de distribuição e pagamento de Juros sobre o Capital 
Próprio, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, com base no lucro apurado no 
período, no montante total bruto de R$ 15.000.063,44 (quinze milhões, sessenta e três reais e quarenta e quatro 
centavos), equivalentes a R$ 0,021881 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,065643 por Unit), que após deduzido 
o valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam o montante 
líquido de R$ 12.749.471,22 (doze milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e 
vinte e dois centavos), equivalentes a R$ 0,018598 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,055794 por Unit). Farão 
jus aos Juros sobre o Capital Próprio, ora aprovados, os acionistas constantes da base acionária da Companhia em 
11 de agosto de 2022 (inclusive). Dessa forma, a partir de 12 de agosto de 2022 (inclusive), as ações da Companhia 
serão negociadas “Ex-Juros Sobre Capital Próprio”. Os Juros sobre o Capital Próprio aprovados serão pagos a 
partir do dia 23 de agosto de 2022, e imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos 
pela Companhia referentes ao exercício de 2022, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2022.
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 004/SEMUS/2022 MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRONICO PROCESSO: 2878/2022 REQUISITANTE: 
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE REALIZAÇÃO: 23/08/2022 HORA: 
10:00 hs OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS ÀS 
EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS, COMBATE A ENDEMIAS 
E PROFISSIONAIS DO SAMU CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
INICIAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. O Edital com as 
especificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos 
interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de 
Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/home, ou, 
ainda, por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL – SEMUS, 
situada a Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 – Santa 
Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, no horário de 09:00 às 
16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. O 
requerimento será feito mediante preenchimento de formulário próprio 
da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados 
deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o 
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir 
somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 08 de agosto de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

Mais de 33 milhões de pessoas 
passam fome no Brasil
B3: Pacto pelos 15% com Fome, da Ação da Cidadania

Neste início de 
semana, a Bol-
sa de Valores 

brasileira, a B3, abre es-
paço para também se en-
gajar na campanha Ação 
da Cidadania, Pacto pelos 
15% com Fome. Em 2022, 
33,1 milhões têm o que 
comer. É o que revela o 2º 
Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil, divul-
gado em junho pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). 
São 14 milhões de novos 
brasileiros em situação de 
fome em pouco mais de 
um ano. Em 2020, o país 
registrava cerca de 212,6 
milhões de pessoas.

Lançada em 15 de julho 
pela Ação da Cidadania, a 
campanha convida empre-
sas, grupos de comunica-
ção, organizações da socie-
dade civil e trabalhadores a 
ajudarem os 15% de brasi-
leiros que estão passando 
fome, o que representa um 
total de 33 milhões de pes-
soas.

O Pacto reedita a ação 
realizada pela Ação da Ci-
dadania em 1993, quando 
a fome atingiu 32 milhões 
de brasileiros. A Ação da 
Cidadania contra a Fome, 
a Miséria e pela Vida é uma 
organização não-governa-

mental fundada pelo soci-
ólogo Herbert de Souza, o 
Betinho, a partir do Movi-
mento pela Ética na Políti-
ca.

No texto de lançamento 
da atual campanha, a insti-
tuição lembra que o Brasil 
saiu do Mapa da Fome da 
Organização das Nações 
Unidas em 2014. Oito 
anos depois, o flagelo não 
apenas voltou a assombrar 
as famílias, como atingiu 
um contingente recorde 
da população, afastando o 
país do cumprimento da 
meta da Organização das 
Nações Unidas (ONU), de 
erradicar a fome até 2030.

“O objetivo do Pacto é 
fazer a diferença na vida 
dos 33 milhões de brasilei-
ros que hoje sofrem com 
as panelas vazias”, reitera 
Rodrigo ‘Kiko’ Afonso, di-
retor-executivo da Ação da 
Cidadania.

Cestas básicas

O apoio da B3 ao Pacto 
pelos 15% com Fome dá 
continuidade às contribui-
ções anuais realizadas pela 
Bolsa à Ação da Cidadania 
desde 2020. Em 2022, as 
doações da companhia pa-
ra as campanhas emergen-
ciais de Petrópolis e Bai-
xada Fluminense, no Rio 
de Janeiro, Pernambuco e 

Alagoas, localidades atin-
gidas por fortes chuvas, 
somaram R$ 300 mil. Em 
agosto, o time de colabo-
radores B3 também está 
se mobilizando para con-
tribuir.

A B3 Social criou uma 
plataforma interna de do-
ações e a cada cesta básica 
doada, a empresa multipli-
cará a contribuição por cin-
co. O objetivo é chegar ao 
valor equivalente a 24 mil 
cestas básicas para a Ação 
da Cidadania.

“Desde o início da pan-
demia a B3 tem se dedica-
do a contribuir com ins-
tituições que combatem a 
pobreza e a fome e, neste 
ano, atuamos também nas 
áreas que foram drastica-
mente afetadas pelas chu-
vas. 

Entendemos que esses 
momentos exigem urgência 
e uma atuação conjunta dos 
órgãos públicos, entidades 
do terceiro setor, institui-
ções privadas e pessoas físi-
cas que podem colaborar”, 
comenta Elizabeth Mac Ni-
col, superintendente da B3 
Social.

Para saber mais so-
bre a campanha e as for-
mas de colaborar, acesse: 
www.15por15.org  (http://
www.15por15.org/#como-
participar).

Bancos chineses ampliam  
crédito para o setor privado

A China ampliou o 
incentivo a em-
préstimos para o 

setor privado, de acordo 
com seu principal órgão 
regulador dos setores ban-
cário e de seguros. Os em-
préstimos pendentes vol-
tados a empresas privadas 
realizados por instituições 
financeiras bancárias soma-

ram 58,2 trilhões de iuanes 
(US$ 8,64 trilhões) no final 
de junho, um aumento de 
11,4% em relação a um ano 
atrás, de acordo com a Co-
missão Reguladora de Ban-
cos e Seguros da China.

Segundo a agência Xi-
nhua, os novos emprésti-
mos para empresas privadas 
representaram 53,5% do 

total de novos empréstimos 
corporativos nos primeiros 
seis meses, um aumento de 
0,8 ponto percentual em 
relação ao ano anterior. A 
taxa de juros de novos em-
préstimos para empresas 
privadas ficou em 4,74% no 
período janeiro-junho, que-
da de 0,57 ponto percentual 
em termos anuais. 

Fitch retira ratings da  
Unimed-Rio e da UPar

A Fitch Ratings afir-
mou os Ratings 
Nacionais de Lon-

go Prazo ‘BB+(bra)’ da 
Unimed-Rio Cooperativa 
de Trabalho Médico do Rio 
de Janeiro Ltda. (Unimed-
Rio) e de sua controlada 
integral Unimed-Rio Par-
ticipações e Investimentos 
S.A. (UPar). A Perspecti-
va dos ratings foi revisada 
de positiva para estável. 
Na sequência, a Fitch re-
tirou os ratings de ambas 
as companhias, por razões 
comerciais. A agência de 
classificação de risco não 
mais fornecerá ratings, tam-
pouco realizará a cobertura 
analítica da Unimed-Rio e 
da UPar. 

“A Fitch retirou os ra-
tings da Unimed-Rio e da 

UPar por razões comerciais. 
Desta forma, a agência não 
mais fornecerá ratings, tam-
pouco realizará a cobertura 
analítica destas empresas”.

“A revisão da perspectiva 
para estável incorpora os 
desafios da Unimed-Rio de 
fortalecer sua geração ope-
racional de caixa em 2022 
diante de um ambiente ope-
racional adverso, que tem 
levado a pressões contínuas 
nos índices de sinistralidade 
das operadoras de saúde”, 
explicou a Fitch.

A agência destacou em 
relatório que os ratings 
da Unimed-Rio refletem 
sua mediana escala de ne-
gócios no setor de saúde 
suplementar no Brasil, a 
baixa rentabilidade de sua 
operação e a limitada di-

versificação geográfica, 
ainda que a posição de 
liderança da empresa na 
capital do Rio de Janeiro 
atenue parcialmente este 
risco de concentração.

A classificação também 
incorpora o fato de a Uni-
med-Rio permanecer de-
senquadrada em suas obri-
gações regulatórias junto à 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), bem 
como a expectativa de que 
a adesão a estas normas não 
deve ocorrer antes de 2024 
se não houver a entrada de 
alguma fonte extraordinária 
de liquidez. Os ratings da 
Unimed-Rio e da UPar se 
baseavam no risco consoli-
dado do grupo, devido aos 
seus perfis de crédito iguais, 
em bases isoladas.
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MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 73.813.016/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2021 E 31.12.2020 (Em Milhares de Reais)
2021 2020

Ativo Circulante  5.594  4.664 
  Caixa e Equivalentes de Caixa  5.146  4.490 
  Contas a Receber  418  115 
  Ativo Fiscal Corrente  30  59 
Ativo Não Circulante  136.936  94.944 
  Investimentos  136.627  94.635 
  Imobilizado  309  309 
Total do Ativo  142.530  99.608 

2021 2020
Passivo Circulante  88  39 
  Fornecedores 11  –   
  Passivo Fiscal Corrente  27  39 
  Salários/Encargos Sociais 1  –   
  Passivo a Descoberto 49  –   
Patrimônio Líquido  142.442  99.569 
  Capital Social  726  726 
  Reserva Legal  145  145 
  Reserva de Lucros  141.571  98.698 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  142.530  99.608 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31/12/2021. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 08/07/2022. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Atividade Operacional 2021 2020
Lucro antes do Imposto de Renda  e Contribuição Social 43.274 12.566
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de
  atividades operacionais:
  Baixa (Perda) Contas a Receber – 7
  Resultado da Equivalência Patrimonial (42.024) (12.373)
  Aumento ou Baixa no Ativo Investimento, líquido 81 171
Lucro Ajustado 1.331 371
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo (274) (20)
  Contas a Receber (303) (58)
  Depósitos Judiciais – 31
  Ativo Fiscal Corrente 29 –
  Outras Créditos – 7
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo (401) (19)
  Fornecedores 11 –
  Salários e Encargos Sociais 1 –
  Passivo Fiscal Corrente 5 –
  IR/CSLL (418) (19)
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional 656 332
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 656 332
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 4.490 4.158
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 5.146 4.490
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 656 332

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31.12.2021 E 31.12.2020 (Em Milhares de Reais)

(Despesas)/Receitas Operacionais 2021 2020
  Despesas com Pessoal – (4)
  Despesas Gerais e Administrativas (338) (297)
  Resultado de Equivalência Patrimonial 42.024 12.373
  Outras (Despesas) / Receitas Operacionais 1.261 417
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro 42.947 12.489
Receitas e (despesas) financeiras, líquida
  Receita Financeira 329 142
  Despesa Financeira (2) (65)
Resultado Financeiro 327 77
Resultado Antes dos Impostos 43.274 12.566
  Imposto de Renda e Contribuição Social (401) (48)
  Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 42.873 12.518
Quantidade de Ações 100 100
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$ 428.725 125.183

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 31.12.2020 (Em Milhares de Reais)

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reservas 
de Lucros

Lucros 
(prejuízos) 

Acumu-
lados

Total do 
Patrimônio 

Líquido
Saldos em 31/12/2019  726  145  86.180 –  87.051 
Lucro Líquido do Exercício – – – 12.518 12.518
Reserva Legal – – – – –
Reserva de Lucros – – 12.518 (12.518) –
Saldos em 31/12/2020 726 145 98.698 – 99.569
Lucro Líquido do Exercício – – – 42.873 42.873
Reserva Legal – – – – –
Reserva de Lucros – – 42.873 (42.873) –
Saldos em 31/12/2021 726 145 141.571 – 142.442

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - Contexto Operacional: A Marpar Participações S.A. é uma sociedade por 
ações que tem por objeto participar como sócia ou acionista do capital de outras 
sociedades. A Empresa tem sede na Av. Lobo Júnior, 1672 - Parte - Penha Circu-
lar - Rio de Janeiro-RJ. 2 - Apresentação das principais práticas contábeis: 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às dispo-
sições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças 
introduzidas por intermédio das Leis nºs 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, de acordo 
com a legislação brasileira vigente. 2.1 - Apuração de Resultado - O resultado 
das operações é apurado em conformidade com o regime de competência do 
exercício. 2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa -  Os equivalentes de caixa são 
mantidos pela Empresa com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A Empresa considera 

Nelson Cuptchik - Diretor-Presidente - CPF 545.967.427-15; Laura Juanita 
Wacheleski - Diretora - CPF 604.712.120-91; Vanessa Almeida Ventura - 
Contadora - CRC-RJ - 112194/O-0 - CPF 103.239.357-29.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANgENTES PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 31.12.2020 (Em Milhares de Reais)

2021 2020
Resultado do Exercício 42.873 12.518
Outros Resultados Abrangentes – –
Resultado Abrangente Total 42.873 12.518

equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversabilidade imediata em 
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de 
mudança de valor. Por conseguinte, um investimento normalmente se qualifica 
como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, 
três meses ou menos, a contar da data da contratação, e faz parte da gestão 
de caixa da Empresa. 2.3 - Contas a Receber de Clientes - São avaliados pelo 
custo de aquisição, deduzidos da provisão de liquidação duvidosa, que é estabe-
lecida quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa não será capaz 
de receber os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a 
receber. 2.4 - Investimentos em Coligadas - Nas demonstrações contábeis 
da companhia, as informações financeiras das coligadas são reconhecidas pelo 
método de equivalência patrimonial. 2.5 - Imobilizado - São demonstrados pelo 
valor de custo ou  realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos finan-

ceiros  e as variações monetárias ou cambiais. 2.6 - Passivo Circulante e Não 
Circulante - São demonstrados por valores  conhecidos ou calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

DM LINGERIE S.A.
CNPJ/MF nº 32.291.486/0001-50

2021 2020
Ativo Circulante  87.563  139.978 
Caixa e Equivalentes de Caixa  59.342  111.962 
Contas a Receber  12.569  13.592 
Estoques  922  1.254 
Ativo Fiscal Corrente  5.912  5.595 
Dividendos a Receber  772  – 
Outros Créditos  8.046  7.575 
Ativo Não Circulante  3.019  3.055 
Contas a Receber - Partes Relacionadas –  44 
Créditos com Partes Relacionadas  44  8 
Depósitos Judiciais  34  35 
Investimentos  2.941  2.968 
Total do Ativo 90.582 143.033

DEMoNSTRAçÕES DE RESuLTADoS PARA oS EXERCÍCIoS 
FINDoS EM 31.12.2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

2021 2020
Receita Operacional Líquida  135.697  141.623 
Custo dos Produtos Vendidos  (101.907)  (103.554)
Lucro Bruto  33.790  38.069 
(Despesas) / Receitas operacionais
Despesas com Vendas  (6.205)  (5.634)
Despesas com Pessoal  (13.400)  (14.277)
Despesas Gerais e Administrativas  (9.699)  (8.147)
Resultado de Equivalência Patrimonial  745  113 
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais  35  76 

 (28.524)  (27.869)
Resultado operacional antes do Resultado
 Financeiro  5.266  10.200 
Receitas e (despesas) financeiras, liquida
Receita Financeira  5.576  4.124 
Despesa Financeira  (1.355)  (2.095)
Resultado Financeiro  4.221  2.029 
Resultado antes dos Impostos  9.487  12.229 
Imposto de Renda e Contribuição Social  (2.607)  (2.703)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  6.880  9.526 
Quantidade de Ações 30.000.000 30.000.000 
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$ 0,23 0,32

DEMoNSTRAçÕES DE RESuLTADoS ABRANGENTES PARA oS 
EXERCÍCIoS FINDoS EM 31.12.2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

2021 2020
Resultado do Exercício  6.880  9.526 
Outros resultados abrangentes – –
Resultado Abrangente Total  6.880  9.526 

DEMoNSTRAçÕES DAS MuTAçÕES Do PATRIMôNIo LÍQuIDo PARA 
oS EXERCÍCIoS FINDoS EM 31.12.2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Ca- 
pital 

Social

Re- 
serva 
Legal

Lucros/ 
Prejuízos 

Acumu- 
lados

Dividen- 
dos Pro- 

postos

Total do 
Patrimônio 

Líquido
Saldos em 31/12/2019  91  18  –  7.844  7.953 
Dividendos Aprovados
 em Assembléia  –  –  –  –  – 
Lucro Líquido do Exercício  –  –  9.526  –  9.526 
Reserva Legal  –  –  –  –  – 
Dividendos Propostos  –  –  (9.526)  9.526  – 
Saldos em 31/12/2020  91  18  –  17.370  17.479 
Dividendos Aprovados
 em Assembleia  –  –  –  (17.370)  (17.370)
Lucro Líquido do Exercício –  –  6.880 –  6.880 
Reserva Legal  –  –  –  –  – 
Dividendos Propostos  –  –  (6.880)  6.880  – 
Saldos em 31/12/2021  91  18  –  6.880  6.989 

DEMoNSTRAçÕES DoS FLuXoS DE CAIXAS PARA oS EXERCÍCIoS 
FINDoS EM 31.12.2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Atividade operacional 2021 2020
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social  9.487  12.229 
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de
 atividades operacionais:
Provisão para Créditos Liquidação Duvidosa  3.117  2.752 
Baixa (Perda) Contas a Receber  216  – 
Resultado da Equivalência Patrimonial  (745)  (113)

Lucro Ajustado  12.075  14.868 
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo  (2.757)  (5.725)
Contas a Receber  (2.310)  (4.559)
Estoques  332  (935)
Ativo Fiscal Corrente  (317)  (801)
Depósitos Judiciais  1  (19)
Outros Créditos  (471)  589 
Partes Relacionadas  8  – 
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo (44.514)  38.018 
Fornecedores  76  107 
Fornecedores Partes Relacionadas  (41.266) 39.368 
Salários e Encargos Sociais  (100)  237 
Passivo Fiscal Corrente  (418)  704 
IR/CSLL  (2.416)  (2.780)
Outros  (390)  382 
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade operacional (35.196)  47.161 
Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos  (54)  – 
Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de
 Empréstimos líquido  –  1 
Dividendos Pagos  (17.370)  – 

Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade
 de Financiamento  (17.424)  1 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa (52.620)  47.162 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  111.962 64.800 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  59.342 111.962 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa (52.620)  47.162 

NoTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMoNSTRAçÕES FINANCEIRAS
1 - Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas 
contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes: a) Investimentos: 
Os investimentos relevantes em empresas controladas são avaliados pelo 
método da Equivalência Patrimonial.
Laura Juanita Wacheleski - Diretora-Presidente - CPF 604.712.120-91; 
Nelson Cuptchik - Diretor - CPF 545.967.427-15. Vanessa Almeida Ventura 
- Contadora - CRC RJ - 112194/O-0 - CPF 103.239.357-29.

BALANço PATRIMoNIAL EM 31 DE DEZEMBRo DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)
2021 2020

Passivo Circulante  83.249  125.144 
Fornecedores  383  307 
Fornecedores - Partes Relacionadas  78.894  120.094 
Empréstimos com Partes Relacionadas –  54 
Passivo Fiscal Corrente  2.751  2.978 
Salários/Encargos Sociais  1.220  1.320 
Outros  1  391 
Passivo Não Circulante  344  410 
Fornecedores Partes Relacionadas  344  410 
Patrimônio Líquido 6.989 17.479
Capital Social  91  91 
Reserva Legal  18  18 
Dividendos Propostos  6.880  17.370 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  90.582 143.033

Relatório da Administração: Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. RJ, 08/07/2022. A Diretoria.

Ações do setor de  
saúde puxam Ibovespa

Projeto de lei visa  
incentivar o bom pagador

O Ibovespa abriu 
em alta nesta 
segunda- fe i ra , 

com 1,81% de valorização. 
O principal índice da bolsa 
brasileira foi puxado pelas 
ações do setor de saúde, co-
mo Rede Dor (RDOR3), e 
Hapvida (HAPV3), que es-
tavam muito descontadas, 
citou Idean Alves, sócio e 
chefe da mesa de operações 
da Ação Brasil Investimen-
tos.

Alves apontou que outro 
setor de destaque é o aéreo 
com a Azul (AZUL4), e Gol 
(GOLL4), em função de o 
mercado local estar ficando 
novamente aquecido, com 
a expansão de mais de 50 
voos diários da Gol saindo 
da Bahia, aumento da oferta 
de voos da Azul em 33,1% 
em julho, além da chegada 
da Viva Air, empresa aérea 
colombiana focada em avia-
ção low cost, o que mostra 
aumento da demanda. 

Destaque também pa-
ra Petrobras, que celebrou 
novo aditivo ao contrato de 
compra de gás natural com 
a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), 
trazendo mais previsibilida-
de ao fornecimento de gás 
ao mercado local. Ações de 
varejo também se destacam 
em meio ao cenário de pos-
sível fim do ciclo de alta de 
juros.

Segundo o analista, a 
expectativa de deflação no 
Brasil e uma inflação menor 
que o esperado nos EUA 
seguem animando os mer-
cados. No cenário domésti-
co, o possível fim do ciclo 
de alta de juros por parte do 
Copom segue fazendo pre-
ço na bolsa, assim como o 
pagamento dos dividendos 
da Petrobras, e que já sina-
lizou pagar mais de 20% de 
Dividend yield só em 2022, 
o que contribui para a alta 
das ações. Com essa expec-

tativa de fim do ciclo de alta 
de juros, vemos hoje as cur-
vas de juros recuando.

Dólar

Alves destacou que me-
diante o cenário positivo 
para a bolsa, o dólar se-
guiu em baixa, cotado a R$ 
5,11, o que ajuda a redu-
zir a pressão inflacionária. 
“Temos no Brasil dados 
mais favoráveis ajudando a 
gerar um sentimento mais 
positivo no mercado, e a 
melhorar os dados no mês 
a mês à medida que os in-
vestidores vão perceben-
do que o preço de hoje na 
Bolsa precifica um cenário 
muito pior, o qual não es-
tá se concretizando, o que 
também contribui para a 
‘correção’ na cotação de 
empresas que sofreram 
muito nos últimos meses e 
que hoje são destaques po-
sitivos na B3”, finalizou.

A Comissão de As-
suntos Econô-
micos (CAE) vai 

analisar um projeto que tem 
como apelo incentivar o bom 
pagador (PL 1.558/2022). 
Do senador Eduardo Braga 
(MDB-AM), o projeto faz al-
terações na Lei do Cadastro 
Positivo (Lei 12.414, de 2011) 
para prever a concessão de 
descontos e benefícios pecu-
niários aos cidadãos que esti-
verem em dia com os finan-
ciamentos que usam recursos 
públicos. Para conseguir os 
benefícios, o consumidor já 
deverá ter honrado mais de 
75% da dívida total.

Segundo a  Agência Se-
nado, a lei já prevê que o 
banco de dados poderá ser 
usado por bancos e agên-
cias financeiras para realizar 
análise de risco de crédito 
do cadastrado e para subsi-
diar a concessão ou exten-

são de crédito. O projeto 
acrescenta outra previsão: 
subsidiar a concessão de 
benefícios pecuniários ou 
descontos em transações 
financeiras que impliquem 
risco financeiro em progra-
mas de crédito que utilizem 
recursos públicos. O texto 
ainda estabelece que o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) adotará medidas e 
normas complementares 
necessárias para a aplicação 
do disposto na futura lei.

Eduardo Braga aponta 
a Lei do Cadastro Positivo 
como um marco no mer-
cado nacional, “possibili-
tando a expansão do crédi-
to, tão escasso no país”. O 
autor reconhece que a lei 
tem efeitos potencialmente 
positivos, mas aponta que 
“esses ainda são muito limi-
tados”. Como exemplo, ele 
cita que o consumidor con-

siderado bom pagador po-
de conseguir taxas de juros 
mais baixas. Para o senador, 
no entanto, não existem in-
centivos claros para esses 
bons pagadores.

Braga lembra que o Con-
gresso Nacional já aprovou, 
em várias ocasiões, medi-
das para ajudar os que não 
estão conseguindo pagar 
seus financiamentos em 
dia. Na visão do autor, seu 
projeto pode aprimorar o 
uso do Cadastro Positivo 
de forma a estabelecer um 
sistema que premie os bons 
pagadores. Esses bons pa-
gadores, argumenta Braga, 
precisam ser premiados por 
pagar seus financiamen-
tos em dia, “especialmente 
quando falamos de progra-
mas de governo, como é o 
caso do financiamento estu-
dantil (Fies) ou até mesmo 
impostos”.
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