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Seria a pandemia a armadilha de Tucídides
e ainda não nos demos conta disso? Por
Fabio Reis Vianna, página 2

Os 2 vêm logo após desigualdade, maior
perigo segundo pesquisa em 53 países.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Não houve interessados no prédio
situado na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Isolado ante
os EUA,
Bolsonaro
ataca a China
Afastado dos Estados Unidos,
após o presidente Joe Biden decidir apoiar a quebra de patentes na
Organização Mundial do Comércio (OMC) enquanto o Brasil é
um dos poucos países de opinião
oposta, o presidente Jair Bolsonaro decidiu piorar as relações com
a China, maior parceiro comercial
do país e maior fornecedor dos
insumos para as vacinas.
Em cerimônia no Planalto, Bolsonaro comentou a origem do
novo coronavírus. “Os militares
sabem o que é guerra química,
bacteriológica e radiológica. Será que estamos enfrentando uma
nova guerra?”, questionou. “É um
vírus novo. Ninguém sabe se nasceu em laboratório ou se nasceu
por um ser humano ingerir um
animal inadequado. Qual país que
mais cresceu seu PIB [Produto
Interno Bruto]? Não vou dizer.”
Nem precisa. Todos sabem que é
a China. Página 3

Fatia do dólar cai ao nível
mais baixo em 25 anos
Mesmo assim, representa 59% das reservas mundiais

A

participação do dólar nas
reservas mantidas pelos
bancos centrais caiu para
59% no último trimestre de 2020,
o nível mais baixo em 25 anos, de
acordo com o levantamento do
Fundo Monetário Internacional
(FMI) sobre a Composição em
Moedas das Reservas Cambiais
Oficiais (Cofer).
Segundo os economistas do
FMI Serkan Arslanalp e Chima Simpson-Bell, alguns analistas apontam que isso reflete, em
parte, o declínio da importância
do dólar na economia mundial
diante da concorrência de outras
moedas usadas pelos bancos centrais em transações internacionais.
“Se as mudanças nas reservas dos
bancos centrais forem suficientemente grandes, podem afetar os
mercados de câmbio e de títulos”,
atestam Arslanalp e Simpson-Bell.
A participação dos ativos em
dólar nas reservas dos bancos
centrais caiu 12 pontos percen-

tuais, de 71% para 59%, desde
o lançamento do euro, em 1999,
embora com flutuações sensíveis
ao longo desse período. A participação do euro desde então flutuou em torno de 20%, enquanto
a participação de outras moedas,
como o dólar australiano, o dólar canadense e o renminbi (iuan)
chinês, subiu para 9% no quarto
trimestre.
“Durante períodos de desvalorização do dólar frente às principais moedas, a participação da
moeda norte-americana nas reservas mundiais de modo geral
diminui, pois o valor em dólar das
reservas denominadas em outras
moedas aumenta (e vice-versa)”,
afirma o FMI.
O valor do dólar em relação
às principais moedas manteve-se
praticamente o mesmo nas duas
últimas décadas. Contudo, houve
flutuações significativas nesse intervalo. “Em uma visão de mais
longo prazo, o fato de que o valor

Produção
industrial
tem 2ª queda
consecutiva
A produção industrial caiu
2,4% em março em comparação
a fevereiro. É a segunda queda
consecutiva, após nove meses de
altas. No segundo mês de 2021, a
indústria recuara 1%. A queda em
março foi puxada principalmente
pela retração de 8,4% na produção de veículos automotores, reboques e carrocerias.
Com os resultados desse mês, o
setor industrial encontra-se 16,5%
abaixo do patamar recorde registrado em maio de 2011. A indústria acumula em 2021 crescimento
de 4,4%, intensificando o ritmo
de crescimento frente ao último
trimestre de 2020 (3,4%). Nos
últimos 12 meses, a queda é de
3,1%, recuo menos intenso desde
abril de 2020 (-2,9%). Os dados
são da Pesquisa Industrial Mensal
(PIM), divulgada pelo IBGE.
O gerente da pesquisa, André
Macedo, explica que o aprofundamento do recuo do setor industrial, em março, é relacionado
à intensificação das medidas de
combate à Covid-19. “Esses dois
resultados negativos têm como
pano de fundo o próprio recrudescimento da pandemia”, diz.

do dólar tem permanecido praticamente inalterado, enquanto
a participação da moeda norte-americana nas reservas mundiais
tem diminuído, indica que os bancos centrais de fato têm se afastado gradativamente do dólar”,
avaliam os economistas.
“Alguns preveem que a participação do dólar nas reservas
mundiais continue a cair à medida que os bancos centrais das
economias de mercados emergentes e em desenvolvimento
procurem diversificar ainda mais
a composição em moedas de suas reservas. Alguns países, como
a Rússia, já anunciaram sua intenção de fazê-lo. Apesar das grandes transformações estruturais no
sistema monetário internacional
nas últimas seis décadas, o dólar
continua a ser a moeda de reserva internacional dominante.
Eventuais mudanças na situação
do dólar devem ocorrer no longo prazo” finalizam.

Gustavo Sales/Câmara dos Deputados

BC aumenta
Selic e gasto
com juros sobe
R$ 48 bi no ano
Com esperado pelo mercado
financeiro, o Banco Central (BC)
subiu os juros básicos da economia em 0,75 ponto percentual pela segunda vez consecutiva.
Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic de 2,75% para
3,5% ao ano.
O aumento engordará em
R$ 23,9 bilhões o pagamento dos juros da dívida pública. Somados a outro tanto na
elevação da Selic em março,
são quase R$ 48 bilhões em
12 meses.
A alegação para a alta é a inflação, apesar de os aumentos dos
preços estarem relacionados à alta
das commodities no mercado internacional e à desvalorização do
real.

ERROS DO VAREJO
NA OFERTA DE
CRÉDITO
Lojas possuem histórico de
relacionamento com os clientes,
mas não o exploram.
Por Jeison
Schneider,
página 2

Fernando Mombelli, coordenador-geral de Tributação

Receita sugere elevar tributação sobre
ganhos financeiros para corrigir tabela do IR

O

coordenador-geral de
Tributação da Receita Federal, Fernando
Mombelli, propôs algumas alternativas à correção da tabela do
Imposto de Renda (IR), que acumula defasagem de 119% desde
1996, de acordo com cálculos do
deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), o que jogaria a faixa de isenção para R$ 4.169,00.
Mombelli sugeriu na Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados, em reunião nesta quarta-feira, adoção
de alíquotas mais elevadas para
faixas mais altas, restrições para

despesas médicas relacionadas a
cirurgias estéticas; maior tributação de ganhos de aplicações
financeiras e ganhos de capital,
hoje com alíquota máxima de
22,5%; e tributação de heranças
e doações.
A correção da defasagem acumulada apenas desde 2015, segundo a Receita, resultaria em uma
perda de arrecadação de R$ 19 bilhões para o governo. Neste caso,
a faixa de isenção subiria dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.384,35.
Cerca de 8,8 milhões de pessoas
estão na primeira faixa de tributação, que é de 7,5%.

O deputado Elias Vaz (PSB-GO) defendeu maior tributação
do sistema financeiro, afirmando
que o banco Itaú conseguiu lucro
de R$ 6,4 bilhões no primeiro trimestre deste ano apesar da pandemia.
O deputado Eduardo Cury (PSDB-SP) lembrou que é relator de
projeto sobre a correção da tabela
(PL 6094/13) que tramita junto
com outras 11 propostas. Ele afirmou, segundo a Agência Câmara
de Notícias, que já apresentou relatório, propondo uma correção
de 31,92% na tabela, com reajuste
anual pelo IPCA.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3548
R$ 5,5200
R$ 6,4311
R$ 0,8270
R$ 305,00

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

1,51% (abril)
2,94% (março)
0,52%
0,67%
2,75%
0,64% a.m.
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Sputnik V: o veto geopolítico vindo do norte Varejo ainda comete
erros na oferta
de crédito aos
consumidores
Por Fabio Reis
Vianna

A

escandalosa cortina de fumaça
representada pela
recusa da Anvisa em recomendar a utilização da
vacina russa Sputnik V e
o veto “técnico”, minuciosamente detalhado em
relatório elaborado por
“especialistas imparciais e
comprometidos com a ciência”, esconde algo que
compreensivelmente foge
ao conhecimento do público brasileiro.
Acostumado a aceitar explicações referendadas por
“autoridades no assunto” e
habituado a compreender a
realidade das coisas a partir
de um prisma interno, a sociedade brasileira ainda não
se deu conta da encruzilhada histórica em que o nosso
país se vê envolvido, e que
isso muito tem a ver com
a disputa maior do grande
jogo sistêmico global deste
novo século que se descortina violento e sem regras
claras (isso para não dizer,
sem regra alguma...).
Aprovada e utilizada em
mais de 60 países, a Sputnik V, apesar de até o momento não ter apresentado
qualquer efeito colateral
grave relatado, vem sofrendo imensas dificuldades
burocráticas em ter seu uso
aprovado em território brasileiro há meses.
Com mais de 400 mil
mortes contabilizadas até

agora, e uma sociedade dividida e conflagrada em torno de um governo liderado
por um radical incendiário
de extrema-direita, a recusa
à vacina russa Sputnik V representa um reflexo destes
tempos estranhos por que
passam praticamente todos
os países do sistema interestatal, mas que a cortina de
fumaça do tempo presente
impede que se possa enxergar com mais clareza.

Seria a pandemia
a armadilha de
Tucídides e ainda
não nos demos
conta disso?
A disputa que vem sendo
travada abertamente pelas
três potências atuais do sistema, nomeadamente, Estados Unidos, China e Rússia
– e também por outras potências intermediárias – e à
medida que o aumento da
pressão se alastra para além
das regiões tradicionais onde a competição costumava
se dar, fica mais claro que
o que está a ocorrer no sistema difere da lógica convencional em que Hedley
Bull chamaria de Sociedade
Anárquica.
Ou seja, o consenso mínimo que vigeria numa sociedade de Estados, e que
tornaria possível a preservação de um respeito mútuo
por determinadas instituições e normas, estaria, neste exato momento em que

escrevo, morto.
E não apenas porque os
Estados Unidos teriam, na
prática, indicado essa morte
em sua Estratégia de Segurança Nacional de 2017 –
bem como na mais recente
estratégia interina de Biden,
publicada em março – mas
porque, ao que tudo indica, o movimento agressivo
revelado por muitos países
após o estouro pandêmico
nos leva a intuir que o mundo estaria já imerso naquela
lógica sistêmica que Robert
Gilpin chamaria de estado
de Guerra Hegemônica.
Segundo Gilpin, e inspirado em Tucídides, a Guerra Hegemônica se diferiria
da guerra convencional por
sua capacidade de transformação estrutural. Diante
disto, necessariamente, todos os Estados individuais
acabariam sendo envolvidos dentro de uma concepção sistêmica onde ninguém
estaria imune.
Portanto, para além da
notável escalada que o
aumento da competição
interestatal já vinha proporcionando desde meados da década de 2010, as
incertezas e a instabilidade
causadas pela pandemia da
Covid-19 agravaram ainda
mais o problema.
Desta forma, à medida
que os Estados Unidos são
desafiados em sua hegemonia e perdem terreno para
Rússia e China, tanto no
Oriente Médio, quanto na
Eurásia, mais eles buscarão

enquadrar os países que fazem parte de sua zona de
influência próxima: a América Latina.
Não por coincidência,
ainda na administração
Trump, houve uma pressão
explícita e já oficialmente
revelada para que o Brasil
dificultasse ao máximo a
aprovação da vacina Sputnik V.
Por mais que se diga que
o grande adversário dos
Estados Unidos já seria a
China, historicamente – e
desde os tempos do império britânico – a Rússia
cumpre o papel de inimigo necessário e norteador
do único consenso fundamental das atualmente tão
divididas elites estadunidenses: a expansão permanente e infinita do complexo industrial militar.
Neste contexto, portanto, não seria exagero pensar
que o Brasil estaria no olho
do furacão de um processo
de escalada de guerra hegemônica causada, sobretudo,
pela possível mudança de
ciclo que o sistema mundial estaria presenciando no
momento. No aqui e agora.
A pergunta que fica, portanto, é: o risco de cairmos
numa armadilha de Tucídides é iminente para os próximos anos, ou a própria
pandemia já seria a armadilha de Tucídides e ainda não
nos demos conta disso?
Fabio Reis Vianna é escritor e
analista geopolítico.

Tônus divino da maternidade
Por Paiva Netto

I

nicio estas linhas pedindo a Maria Santíssima, a Excelsa Mãe
de Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, que
leve aos corações humanos
o sublime conforto do seu
Espírito materno. É o acolhimento universal que faz
brilhar o elevado conceito
de família que nos deve reger. E que ampare os povos
da Terra, guiando-os na direção da Paz.
Seja no Dia das Mães,

seja no Dia da Mulher, ou
em qualquer data do ano,
quero saudá-las e, assim,
prestar-lhes minha homenagem, porque quem forma
a pátria são elas. Algumas,
que me dão a honra de sua
leitura, podem argumentar:
“Mas eu não sou mãe”. Não
é?! Ora, toda mulher traz
dentro de si o tônus divino da maternidade. Quantas não possuem filhos e,
no entanto, suas Almas são
preenchidas pelo Amor de
dedicar-se ao próximo ou
mesmo a uma Obra como
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a Legião da Boa Vontade?
O que é a LBV senão uma
grande mãe?

Nenhuma
instituição estável
se sustenta e cresce
sem mulheres
decididas
Nenhuma instituição estável se sustenta e cresce
sem mulheres estáveis, decididas, porque aprenderam
a sublimar os seus mais íntimos sofrimentos, transfor-

mando-os em significativas
realizações em prol da humanidade, segundo o exemplo de Maria Santíssima.
Aqueles que querem desvalorizar o sentido da família não sabem o que estão
fazendo. O clã primitivo foi
o primeiro núcleo familiar.
Dele se formaram as comunidades e surgiu a sociedade. Como querer o fortalecimento das nações se não
respeitarmos as famílias?
José de Paiva Netto é jornalista,
radialista e escritor.
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Por Jeison
Schneider

U

m dos maiores
desafios para as
redes varejistas
que atuam com crediário é
identificar o limite de crédito adequado para cada
cliente. A busca pelo ponto
de equilíbrio é uma linha
muito tênue, pois oferecer
um crédito extremamente
baixo pode frustrar o potencial comprador, enquanto um valor acima da sua
capacidade financeira pode
trazer uma menor segurança ao lojista quanto ao recebimento das parcelas.
Para complicar ainda
mais os empresários, nos
últimos anos, o setor vem
passando por evoluções
e, consequentemente, um
crescimento mais acirrado
da concorrência pela oferta
de informações de crédito.
Atualmente no país existem quatro relevantes birôs de crédito: Serasa, SPC
Brasil, Boa Vista Serviços e
Quod. Essa pulverização de
players se transforma numa
tarefa árdua para o lojista
identificar a melhor fonte
de informação para liberação de crédito.
Imagine o seguinte cenário: Marcelo foi fazer
uma compra a prazo numa
loja de calçados. O crediarista consultou as informações dele no birô X, e
a informação encontrada
foi “nada consta”. Com
isso, ela liberou R$ 500
de limite ao Marcelo para
compras. O que o profissional não checou é que
ele estava com restrições
de crédito, mas apenas na
base de dados do biro Y.
Por principalmente esse
tipo de ocorrência, ao final de um determinado
período, o diretor da loja e
crediarista não conseguem
entender o real motivo da
inadimplência estar acima
do planejado, uma vez que
liberam apenas crédito para clientes sem restrições.
Por muito tempo o lojista
considerou o birô X, Y ou
Z como o melhor para buscar informações de crédito

e, com base nelas, liberar
ou negar crédito. Porém,
nos últimos anos, a corrida
por informações gerou uma
divisão muito mais acentuada no mercado. Ou seja, se
antes a rede varejista verificava apenas o birô Y, talvez
agora seja interessante consultar também o banco de
dados do X e Z.
Com a descentralização
da informação e o crescimento da concorrência
entre os birôs de crédito, a
verdade é que a cada dia se
torna mais importante a inteligência e o uso da tecnologia na concessão de crédito. Hoje é preciso trabalhar
as informações do próprio
crediário e desenvolver um
score especialmente para o
nicho de mercado da loja.
Em geral, as lojas possuem histórico de relacionamento com os clientes e
não exploram o verdadeiro potencial dessas informações. Nesse caso, vale
resgatar estes dados históricos e implantá-los num
motor de crédito específico para o segmento da loja
em questão. Por exemplo,
uma rede de óticas pode perfeitamente contar
com seu motor de crédito específico e, com isso,
ser capaz de tomar decisões assertivas, tais como:
Qual birô de crédito devo
consultar? De quanto em
quanto tempo devo buscar
novas informações nos birôs? Qual o limite de crédito adequado? Qual melhor
plano de parcelamento?
Atualmente existem muitas informações disponíveis
no mercado. O grande desafio é saber utilizar de forma
correta e conhecer realmente os dados que propiciam
maior segurança na tomada
de decisão. Crédito não é
para amadores e como sabemos “dinheiro não atura
desaforo”. O lojista precisa
cuidar minuciosamente para quem concede crédito,
ainda mais em um período
de tantas incertezas econômicas.
Jeison Schneider é sócio-fundador e
CEO do Meu Crediário.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Biden defende suspensão de patentes
e Brasil mantém direção contrária
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Desigualdade, Big
Tech e EUA são maiores
ameaças à democracia

A

s pessoas ainda acreditam na democracia: 81% dizem
que é importante em seu país. No entanto, apenas
um pouco mais da metade (53%) afirma que seu país é
realmente democrático hoje – mesmo em países classificados como democracias. A 4ª edição do Índice de
Percepção de Democracia, feito pela Latana para o think
tank conservador Alliance of Democracies Foundation,
entrevistou 50 mil pessoas em 53 países.
Os entrevistados (64%) consideram a desigualdade
econômica a maior ameaça à democracia em todo o
mundo. Quase metade (48%) afirmam que o poder das
empresas de Big Tech é uma ameaça à democracia em seu
país; nos Estados Unidos, são 62%.
Outros dados surpreendentes:
– 44% dos entrevistados acham que os EUA representam
uma ameaça à democracia em seu país (pode ser ainda um
resquício da era Trump); o medo da influência chinesa é de
38%, e o medo da influência russa é ainda menor, de 28%
– 71% dos chineses avaliam que a China tem a quantidade exata de democracia
– 58% das pessoas afirmam que seu país está respondendo bem à crise de Covid-19 (75% na Ásia, 42% na
América Latina e 45% na Europa)
– A satisfação geral com as respostas dos governos à
pandemia caiu drasticamente desde o ano passado, de
70% para 58% globalmente. Esta queda é maior em países
mais democráticos (para 51%) e na Europa (para 45%).
– A percepção de que os governos fizeram muito para
limitar as liberdades durante a pandemia cresceu no último
ano em quase todos os países, de 45% para 53% em 2021.

Destaques do Rio
Em cerimônia virtual, o Prêmio Yedda Maria Teixeira,
realizado anualmente pela Associação dos Embaixadores
de Turismo do RJ, acontecerá no próximo dia 30, às 15h.
O evento, criado por Bayard Do Coutto Boiteux, chega
em sua sexta edição e terá a apresentação de Viviane Fernandes. O apoio é da empresa Sérgio Castro Imóveis. Os
homenageados foram escolhidos por um júri formado por
dezesseis mulheres. A premiação será via YouTube (youtube.com/channel/UCyXNQXZG_V7kKm3w2Yg9wLg)

Música solidária
A Hurst Capital e seu braço de investimentos no setor
fonográfico, Músicas do Brasil, vão doar parte dos seus direitos autorais de execução pública para a campanha Percentual
Solidário. A estimativa é que a doação colabore com 6 toneladas
em cestas básicas para a campanha organizada pela Abramus.

Rápidas
O ex–ministro do TSE Henrique Neves da Silva fará
palestra sobre “Demandas eleitorais na Reforma Política:
o pré-registro”, nesta quinta-feira, às 18h, no canal TVIAB
no YouTube *** O advogado Luis De Torres será o novo
diretor-geral corporativo da ClarkeModet, especializado em
propriedade intelectual *** A Jornada 2021 O Infantil, promovida pela Clínica Horizontes, será realizada dias 14 e 15
de maio, das 18h às 19h30. O evento, que conta com o apoio
do Iargs, é aberto para todos que desejam entrar em contato
com a psicanálise. Mais informações pelo telefone (51) 30191799 *** Aasp realizará nesta quinta-feira, às 9h, o webinário
“A regulação das criptomoedas: Discussão sobre o Projeto de
Lei n° 4.207/2019”. Inscrições: aasp.org.br/eventos

Lula: ‘É a única saída para a vacinação em massa’

O

s Estados Unidos
da América anunciaram ser favoráveis a suspensão de patentes
na Organização Mundial do
Comércio (OMC). O anúncio, feito pela negociadora
comercial chefe dos EUA
Katherine Tai, provocou
um reboliço diplomático e
deixou o Brasil em situação
desconfortável, por ser um
dos poucos países no mundo a defender a posição de
que patentes não devam
ser quebradas e que as atuais regras do comércio são
suficientes para lidar com a
crise sanitária.
No comunicado, que expressa a decisão do presidente Joe Biden, ela ressaltou que era “a favor do que
os autores da proposta estavam tentando atingir, que
é maior acesso, maior capacidade de fabricação e mais
doses nos braços”. Segundo
a Casa Branca, o governo
norte-americano agora fará
parte das negociações em
Genebra para que um acordo seja atingido que, no entendimento de Washington
não será um processo fácil.
A reação do o anúncio
foi imediata nos mercados.
As ações de empresas do
setor desabaram. A postura

reflete uma mudança histórica na postura do governo
norte-americano em relação
à propriedade intelectual e
O gesto de Biden foi amplamente comemorado entre instituições.
A Organização Mundial
da Saúde (OMS) chamou
a decisão de “monumental”, enquanto seu diretor,
Tedros Ghebreyesus, citou
Biden como “exemplo de
liderança
internacional”
e referência “moral”. No
fim de 2020, sul-africanos
e indianos apresentaram na
OMC a proposta de que patentes de vacinas deveriam
ser suspensas, enquanto a
pandemia de coronavírus
existisse. Na prática, isso
permitiria que doses fossem
produzidas por empresas
de todo o mundo, aumentando o abastecimento ao
mercado global e preços
mais baixos.
Segundo apurou o UOL,
atualmente, 1,1 bilhão de
doses de imunizantes já
foram administrados. Mas
80% deles estão apenas em
países ricos e de renda média. Nos países mais pobres,
apenas 0,3% das vacinas foram distribuídas. Durante o
governo de Donald Trump,
porém, os EUA foram con-

tra a proposta e garantiram
o apoio do Brasil para também se recusar a aceitar a
ideia, que ganhou a adesão
de grande parte dos países
em desenvolvimento. A
postura brasileira rompeu
com uma longa tradição
de diferentes gestões de
defender o acesso amplo a
tratamentos, com a saúde se
sobrepondo à economia ou
às patentes.
Sob pressão inclusive de
seu partido, Democratas,
Biden optou por abandonar
esse quadro, num duro golpe
contra as grandes farmacêuticas. O gesto pode modificar
de forma profunda as negociações que, há seis meses,
vivem um impasse na OMC.
Mais de 60 países emergentes
insistem que apenas a quebra de patentes pode garantir uma maior produção de
vacinas. Mas o projeto patinava e, nesta quarta-feira em
Genebra, uma vez mais uma
reunião terminou sem um
avanço real..
Do lado da indústria farmacêutica, o argumento é
de que a patente não é o
obstáculo e, com milhões
de dólares gastos em lobbistas, o setor tentou garantir a ideia de que só acordos
voluntários de transferên-

cia de tecnologia poderiam
mudar o cenário de abastecimento. As multinacionais
ainda argumentavam que,
sem patentes, os incentivos
para a produção e inovação
seriam abalados.
Em nota publicada nesta quarta-feira, a Federação
Internacional da Indústria
Farmacêutica criticou Biden e disse que a suspensão
de patentes não vai resolver “os reais desafios” da
vacinação. Acrescenta que
“suspender patentes não
vai ampliar a produção”, De
acordo com o setor privado, mais de 200 acordos de
transferência de tecnologia
foram já fechados e a crise
exige “soluções pragmáticas”, exatamente o mesmo
termo usado pelo governo
de Jair Bolsonaro em reunião nesta semana na OMC.
O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) foi
às redes sociais para “saudar a decisão histórica” de
Biden. “Desde 2020, defendemos que a suspensão do
monopólio das patentes é a
única saída para a vacinação
em massa de toda a população. A saúde não pode ser
mercantilizada. A humanidade vai vencer esse vírus”,
ressaltou.

CPI: Teich saiu devido cloroquina e falta de autonomia
A insistência do presidente
Jair Bolsonaro na implementação do uso da cloroquina
no combate ao coronavírus
foi o principal motivo apontado pelo ex-ministro da
Saúde Nelson Teich, para pedir demissão do cargo após
apenas 29 dias de comando.
No seu depoimento da CPI
da Covid nesta quarta, também ressaltou que não tinha
autonomia suficiente para
exercer sua função .
Teich disse que o presidente não tentava interferir
no seu trabalho e que a única orientação de Bolsonaro
contrária à orientação técnica
foi sobre o uso da cloroqui-

na — que não tem comprovação científica no combate
ao coronavírus. “Percebi que
não teria autonomia. Isso refletia uma falta de autonomia
e uma falta de liderança”, disse Teich. “Se existiu alguma
tentativa de interferência, pode ser sido essa.”
Teich, no entanto, afirmou que não recebeu nenhuma ordem direta para
implementar o uso do remédio. Segundo ele, a postura
do presidente ficou clara
em uma reunião do presidente com empresários, na
qual Bolsonaro afirmou que
o remédio seria implementado, em uma live nas redes

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. Em Liquidação
NIRE33300318968. CNPJ/MF 02.117.801/0001-67
Parecer Do Conselho Fiscal. Os membros do CF da Bonaire Participações
S.A. – Em Liquidação, no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias,
examinaram o Relatório do Liquidante,o qual inclui o Quadro Geral de Credores,o
Balanço Patrimonial,as Demonstrações do Resultado, do ResultadoAbrangente,das
Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado e as
respectivas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos relativos ao
exercício findo em 31/12/2020 e, ante os esclarecimentos prestados pelo Liquidante da
Companhia,bem como os exames efetuados, e, ainda, considerando o relatório sem
ressalvas emitido pelos auditores independentes BDO RCSAuditores Independentes
SS, por unanimidade de seus membros, concluíram que os documentos acima
mencionados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da
Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação e, assim, opinam favoravelmente ao
encaminhamento de tais documentos para deliberação da Assembleia Geral de
Acionistas. RJ, 08/03/2021.“Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no
livro próprio”. Viviane Rodrigues – Secretária. Jucerja n.00004044479 em 06/04/2021.
Bernardo Feijó Berwanger – Secretário Geral
PRS XXIV INCORPORADORA S.A.
CNPJ/ME 13.334.755/0001-74 - NIRE Nº 33.3.0030907-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A
Administração da PRS XXIV Incorporadora S.A., sociedade anônima com
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Urquiza nº
132 - parte - Leblon - RJ, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.334.755/0001-74,
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0030907-1, vem, nos termos do art.
124 da Lei nº 6.404/76, convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), a se realizar
em 17 de Maio de 2021, às 09:00 horas na sede social da sociedade, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Examinar e deliberar sobre as
contas dos administradores referentes aos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; II - Deliberar a destinação
do resultado do exercício encerrado em 31.12.2019; III - Deliberar a destinação
do resultado do exercício encerrado em 31.12.2020; IV - Deliberar a fixação da
remuneração global anual dos administradores nos exercícios de 2019 e 2020,
V - Deliberar a eleição dos Srs. Rafael Lahmeyer de Siqueira, na qualidade de
Diretor indicado pela acionista Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.
e Andre Franco Zukerman na qualidade de Diretor indicado em conjunto pelos
acionistas PRS Incorporadora S.A. e RCC Empreendimentos e Participações
Ltda, para composição da Diretoria da Companhia; VI - Deliberar o resgate de
parte das ações preferenciais emitidas pela Companhia e de propriedade da
acionista Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., de acordo com as
disposições do Acordo de Acionistas, e VII - Ratificar o voto da Companhia na
deliberação de redução de capital da investida PRS XXII Incorporadora Ltda.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2021. PRS XXIV Incorporadora S.A. - Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães; Patricia Conde Caldas Kohn.

sociais e em um pronunciamento em que o presidente
disse que o ministro da Saúde teria que estar alinhado.
Ao ser questionado pela senadora Eliziane Gama
(Cidadania-MA) se sua demissão havia sido motivada,
também, por um possível
posicionamento negacionista por parte do presidente, Teich negou e disse que
o que mais contribuiu foi a
falta de autonomia, exemplificada pela questão do
uso da cloroquina.
“Minha saída foi porque
eu não tinha autonomia para implementar aquilo que
eu achava que era certo. To-

das as coisas que levavam a
esse conceito tiveram peso, mas especificamente, a
razão essencial, foi que eu
precisava de autonomia e liderança”, disse Teich, ao ser
questionado pela senadora.
Mesmo assim, em resposta ao senador Marcos
Rogério (DEM-RO), um
dos três senadores da base
de apoio a Bolsonaro, Teich afirmou que não tem
conhecimento jurídico para
afirmar que um médico comete crime ao receitar cloroquina, mas afirmou que é
“claramente errado preescrever nebulização” com o
medicamento.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ n° 02.270.689/0001-08 - NIRE 3330016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 17/04/21:
Data, Horário e Local: Realizada no 17/04/21, às 12:00 horas, na sede da
Companhia, localizada à Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme as assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença
de Acionistas”. Convocação: Dispensada a comprovação da convocação
prévia pela imprensa, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da
Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Publicações: Os avisos a que se
refere o caput do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores deixaram de ser publicados em conformidade com o permitido pelo parágrafo
4º do mesmo artigo. As demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/20 foram publicadas no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro de 6/04/21 e no Jornal Monitor Mercantil de 6/04/21 (cópia das publicações em anexo). A totalidade dos acionistas declarou que já
tinha tomado conhecimento do teor das demonstrações financeiras que ficaram disponíveis na sede da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(i) A tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/20; (ii) A destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos, conforme recomendação do Conselho de Administração da
Companhia; e (iii) A remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2021. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, deliberaram: (i) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, revisadas pelos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20;
(ii) Aprovar a distribuição de dividendos no valor de R$ 25 milhões, de acordo com o lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/20 refletido
nas demonstrações financeiras auditadas referidas acima, a serem pagos
até 31/12/21; e (iii) Aprovar a proposta de remuneração global anual dos
Diretores para o exercício de 2021, no valor de até R$ 7,8 milhões. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e nada mais
havendo a tratar, e não tendo havido solicitação de instalação do Conselho Fiscal, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral
pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas:
Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop
Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída
da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Rio de Janeiro, 17/04/21.
Secretária da Mesa - Carolina Assano Massocato Escobar. Jucerja nº
4059651 em 03/05/2021.
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LEILÕES &
COMPANHIA

Mesmo com perdas de 75%, micros em
favelas mantém 80% dos empregos

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Outdoor Social
Inteligência, instituto de pesquisa
especialista na classe C, realizou uma pesquisa comparativa, em 2020 e 2021, com
os empreendedores presentes no G10, revelando o que
mudou na economia durante um ano de pandemia e
períodos de lockdown. Em
2020, 71% dos empresários
entrevistados aderiram ao
lockdown, este ano 52%

Edifício A Noite
terá nova data

O

leilão para venda do edifício A Noite, localizado
na Praça Mauá, no Centro do Rio, foi realizado na
última sexta-feira (30). Não houve interessados em fazer
lances que deveriam partir de R$ 98 milhões. O próximo
leilão deverá acontecer no dia 7 de junho, e o preço terá
uma redução de 25%. O prédio A Noite agora terá preço
mínimo de R$ 73,5 milhões. A expectativa é de que o
novo edital seja publicado já na próxima semana.

Imóvel comercial no Centro
Fabiola Portela (portellaleiloes.com.br) realiza leilão de
imóvel comercial na Avenida Presidente Vargas, 446 –
Grupo 1204. Está localizado no Condomínio do Edifício
Delamare e corresponde a uma área edificada de 67m²,
de frente, composta por salão único e banheiro, sendo o
piso do salão de carpete e paredes com pintura branca em
estado razoável.
O banheiro conta piso e parede em fórmica em estado
regular, com bancada em granito. O salão possui ainda
uma bancada com pia e armários de madeira abaixo dessa
que funciona como uma cozinha. Leilão: 17 de maio, às
12h30, com lance inicial de R$ 174.000,00.

Oportunidade na
Barra da Tijuca
Bianca Soares de Carvalho (bspleiloes.com.br/Principal.asp) anuncia a realização de leilão do apartamento
301, do Bloco 03 (Edifício Water Ways West), do empreendimento Water Ways Residencial, situado na Avenida
Lúcio Costa, 4.600, na Barra da Tijuca. O apartamento é
composto por três quartos, sendo um suíte, sala, cozinha,
banheiro social, dependência de empregada e varanda.
O condomínio possui piscinas, saunas, salas de festas,
quadras poliesportivas, restaurante, parquinho infantil e
academia. Fechamento dos lances: 1º de junho, às 12h.
Lance inicial: R$ 2.166.145,39.

Box em galeria
em Laranjeiras
Valeria Kahn (mvleiloes.com.br) organiza leilão de box
de 10 metros quadrados, situado na Rua das Laranjeiras,
336, box 91, loja F, localizado à direita ao entrar na galeria.
Prédio: data de 1980, trata-se de uma galeria com diversas lojas, basicamente, de prestação de serviços. A galeria
necessita de modernização, sinalização das lojas e uma
ventilação adequada. Tem estacionamento, limitado, pago,
para cliente. O imóvel encontra-se fechado há bastante
tempo. Sendo avaliado por R$ 82.500,00. Leilão agendado
para 10 de maio às 13h30h. Lance inicial de R$ 82.500,00.

Apartamento em Jacarepaguá
Ana Lúcia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/analucialeiloeira.com.br/Principal.asp) comunica leilão do apartamento nº 103 do Bloco 02, situado na Rua Coronel
Neylson Rebouças, 230, com entrada pela Rua Estrada do
Gabinal, 1130, Freguesia, Jacarepaguá/RJ, no condomínio
Gabinal II. No imóvel existem 5 blocos, cada um com 60
apartamentos, sendo 12 apartamentos por andar. Sendo
que o bloco 02 é ao lado da piscina, possui salão de festas,
playground, churrasqueira, elevador, porteiro 24 horas,
porteiro eletrônico, piscina, com direito a uma vaga de garagem (designada pelo condomínio). O apartamento 103
tem posição de fundos para entrada do bloco 01 e para a
piscina. Fechamento de lances: 17 de maio, às 13h, com
lance inicial de R$ 170.000,00.

O

aderiram às portas fechadas
para cumprirem às normativas de prevenção da Covid-19, 16% ainda se mantêm fechados.
Quando perguntados se
perderam dinheiro (faturamento) desde o início da
pandemia, 88% dos empresários disseram que sim em
2020. Já em 2021, esse número caiu para 75%. Dos 25%
que disseram não terem diminuído seu faturamento du-

rante a pandemia, as soluções
adotadas foram ampliação na
variedade de produtos, com
51%; seguida de entregas em
domicílio, com 47% e vendas
e divulgações por meio das
redes sociais com 45%. Infelizmente, 16% dos empreendimentos registraram perda
total em 2020, enquanto em
2021, esse número caiu para
3%.
Mesmo com diminuições
no faturamento de mais de

75% nos negócios, os empresários mantiveram o
emprego dos funcionários:
89% não demitiu em 2020
e, este ano, o percentual ficou em 80%. De todos os
empreendimentos entrevistados, 24% correspondem
a CNPJ ativos há mais de
dez anos, 30% com cinco a
dez anos de atuação e 45%
são novos empreendedores,
com menos de cinco anos
de atividade.

Mães: chocolates e sapatos são
os presentes mais procurados

E

m mais um Dia das
Mães com shoppings fechados, os
filhos foram às compras
virtuais mais cedo. Isso é o
que aponta um dado recente divulgado pela plataforma Taboola. Nos últimos
45 dias, a taxa de leitura de
artigos relacionados à data aumentou 1.107%, em
comparação ao mesmo período anterior, ilustrando
um interesse crescente na
data conforme a celebração
se aproxima.
Como as pesquisas pelas
melhores opções de presentes e as compras são
realizadas no mundo digital, isso tem se refletido no
comportamento virtual dos
usuários. Somente no ano
passado, o Dia das Mães aumentou em 117% o faturamento do comércio eletrônico, segundo levantamento
da Compre & Confie + Social Miner.
De acordo com dados,
os chocolates vêm dominando o interesse de leitura
dos brasileiros, que fizeram
compras na Páscoa e também podem presentear as
pessoas especiais com as
mais variadas opções de
doces e bombons. O aumento na taxa de leitura

ultrapassou os 430% nos
últimos 45 dias. Outras tendências de leitura incluem
itens frequentemente comprados para presentear a
pessoa querida no Dia das
Mães: sapatos (aumento de
440%), cosméticos (aumento de 274%), acessórios
(aumento de 92%), moda
(aumento 75%) e perfume
(aumento de 62%).
Já de acordo com estudo
realizado pela All iN & Social Miner, em parceria com
a Opinion Box, a expectativa para 2021 é que as vendas se concentrem no ambiente virtual, em comércio
eletrônico de marcas e de
grandes marketplaces, que
estão em plena ascensão
no Brasil. De acordo com o
levantamento, as categorias
que terão mais demanda
por presentes serão beleza e cosméticos (alcançou
um índice de 52%), moda
e acessórios (46%), casa e
decoração (29%), eletrodomésticos e eletroportáteis
(24%), além de eletrônicos
e informática (18%). A expectativa é uma movimentação tão grande quanto a
de 2020, quando os resultados do comércio eletrônico
praticamente dobraram em
relação a 2019.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 20 de maio de 2021, às 14:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ12.21 na forma on-line, dos
veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não reclamado por seu proprietário, classificados como conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro,
cujo os proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o
Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado na
JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 27 de Maio de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ13.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de
Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo
como leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a
leilão poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br
. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

Uma das expectativas
do consumidor neste Dia
das Mães, de acordo com o
estudo, é ter bons preços e
promoções agressivas. Principalmente com produtos
mais pesados, outra questão
importante é a busca por
vantagens no frete (55%). A
pesquisa indica que a maioria dos entrevistados pensa
em gastar entre R$ 50 e R$
300 com os presentes e que
20% querem aproveitar as
ofertas da sazonalidade para comprar algo também
para o cônjuge; 18% para a
sogra, 11% para a avó, 11%
para si mesmo, e 10% para
a irmã.
Com os presentes, 14%
desejam gastar até R$ 50,
31% estão dispostos a investir de R$ 51 a R$ 100 e
outros 27%, de R$ 101 a R$
200. E mais: 11% afirmaram que podem pagar de R$
201 até R$ 300 em itens para as mães; 4%, de R$ 301 a
R$ 400; 3%, de R$ 401 a R$
500; 4%, mais de R$ 500; e
6% não se decidiram. Além
disso, tendo a opção de escolher mais de uma forma
de pagamento, 58% pretendem utilizar o cartão de
crédito para adquirir produtos, 38% querem pagar no
dinheiro, 31% no cartão de

débito e 23% no Pix – que
passou na frente do boleto,
que ficou com 16% da preferência dos compradores, e
de transferências, com 8%.
Quanto a novos consumidores, 14% deles não tinham o hábito de presentear ninguém antes de 2020,
e 26% sequer tinham ido às
compras no período no ano
passado. O levantamento
também apontou que 28%
dos consumidores vão começar a comprar com duas
semanas de antecedência e
outros 35% na semana do
evento. Sites de busca – como Google e Bing – devem
ser os mais utilizados pelos
consumidores em busca de
presentes (41%). Há também quem prefira recorrer
às lojas físicas (39%), aos
aplicativos (31%), ao Instagram (25%), ou comprar
direto nos comércios eletrônicos (25%). E, como
vimos que o evento tem
potencial para gerar bastante tráfego nos sites, aplicativos e redes sociais, eis aí
um bom momento para as
lojas se conectarem a novos
leads e aumentarem sua base. A pesquisa ouviu 1.035
brasileiros entre os dias 7 e
12 de abril, e que tem grau
de confiança de 95%.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO. CIA ABERTA.
CNPJ 05.495.546/0001-84. - NIRE 33300271406.
Assembleia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam convocados os
senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em Liquidação a participar da AGE
a ser realizada em 21/05/2021, às 10h, de forma exclusivamente virtual via plataforma
Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - APROVAÇÃO DA 2ª PARTILHA ANTECIPADA DE ATIVO, NOS TERMOS DO ART. 215, §1º DA LEI Nº 6.404/76.
Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Litela, na sua página na internet
(http://www.litelabrasil.com) e nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.
b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na AGE.
RJ, 06/05/2021. Arthur Prado Silva. Presidente do Conselho de Administração
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,PERÍCIAS,
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocadas as empresas associadas a este
Sindicato na base territorial do Município do Rio de Janeiro, a comparecerem a AGE que se realizará no dia 12/05/2021, às 09:00 horas em
primeira convocação, ou às 9:30 horas em segunda convocação, com
qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)– Comunicação, ciência e aprovação do endereço da
nova sede social do Sindicato. 2)-Assuntos Gerais. As empresas se
farão representar através de sócio, diretor e/ou gerente devidamente
credenciado, na nova sede do Sindicato situada na Rua Senador
Dantas, 71 sala 804 - Centro - RJ, onde será realizada a Assembleia.
Wilvandir Cunha Galvão de Lima
- Presidente -

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A
CNPJ: 03.279.285/0010-20
(UNIDADE BELFORD ROXO)
AUDITORIA AMBIENTAL
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A, torna público
que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 22/01/2021
Relatório de Auditoria Ambiental de Controle do ano de 2019 para realizar
as atividades de manipulação, acondicionamento, pré-condicionamento e
armazenamento transitório de resíduos industriais perigosos (Classe I) e
não perigosos (Classe II); incineração de resíduos sólidos, semi-sólidos
e líquidos, em forno rotativo; e descontaminação de peças, embalagens
metálicas e solos, em forno estático e informa que este estará à disposição
para consulta na Estrada Boa Esperança, 650 – parte - Centro no município
de Belford Roxo, no período de 16/02/2021 a 05/03/2021, no horário das 10h
às 17h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível
para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca.
(Processo E-07/502687/2009).
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Delphos coloca uma mulher na sua presidência

A

Delphos, a primeira
empresa de serviços criada no país
para atender especificamente ao mercado segurador
brasileiro, tem uma nova
presidente: Elisabete Prado. Admitida na empresa
em 1980 como analista de
sinistros, teve uma carreira
exemplar, que avançou rapidamente de encarregada da
área de sinistros de danos
materiais para subgerente
de sucursal, gerente de sucursal, gerente regional sudeste, diretora adjunta de
corporações, diretora comercial e de marketing até
chegar à vice-presidência e,
finalmente, presidência.
A presidência da Delphos
sob o comando de Elisabete
representa também uma nova etapa de conquistas para as

mulheres de todo o mercado
de seguros, onde a participação feminina vem aumentando significativamente nos mais
altos postos hierárquicos. “Eu
fico muito feliz e honrada por
ser mais uma mulher a galgar
um posto de comando numa
empresa do mercado de seguros. É um reconhecimento
ao trabalho que muitas de nós
realizamos com dedicação e
competência. O desejo é que
outras possam se juntar à essa
empreitada”, comemora a executiva. .
Para Elisabete, a missão
de estar no comando desta
tradicional e reconhecida
empresa de prestação de
serviços do mercado segurador, “é encarada como
um grande desafio, uma
vez que a empresa sempre
foi presidida pelos acionis-

tas fundadores e, nos últimos 14 anos, pelo Eduardo Menezes, que apesar
de não ter sido fundador,
é filho de um deles e é o
principal acionista da empresa.”
“A Delphos, ao longo de
seus 54 anos, sempre esteve sob o comando direto da
família, com exceção de um
curto período num passado
já longínquo. Ou seja, a responsabilidade é imensa, mas
a confiança depositada em
mim, me fará cuidar da gestão da empresa como se eu
fizesse parte da família. O
momento é interessante, pois
estamos numa fase de implementação de um projeto de
alta complexidade que, no
longo prazo, fará a empresa
dar um salto em seu patamar
qualitativo”, ressalta.

Também revela que na
Delphos as mulheres correspondem a 31% do efetivo.
Admite que em termos absolutos, o número ainda é pequeno. Contudo, ressalva que
a empresa tem mulheres em
posições muito relevantes,
como, por exemplo, na coordenação das áreas de gestão
de processos, Jurídica, RH,
Segurança da Informação,
Compliance e LGPD.
Ao se despedir da presidência, Eduardo Menezes,
deixou uma mensagem aos
colaboradores: “A esse time
desejo o maior sucesso e
que superem, em muito, os
resultados que tivemos no
tempo que fui o presidente
da empresa. À toda a equipe
da Delphos, peço que apoie
a nova diretoria de forma incondicional”

Três perguntas: o mercado
imobiliário nos primeiros meses de 2021
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Marcus
Araujo, fundador da
Datastore, sobre o comportamento do mercado
imobiliário brasileiro nos
primeiros meses de 2021 e
suas perspectivas. A Datastore, fundada em 1994, é
especializada em pesquisas
de demanda para o setor,
possuindo o maior banco
de dados de informações
sobre as expectativas imobiliárias dos brasileiros.
Como o setor imobiliário se comportou durante a pandemia e os
primeiros quatro meses
de 2021?
Nos quatro primeiros meses de 2021, o mercado imobiliário se comportou de forma esplêndida. No cenário
pandêmico, os imóveis passaram a ser um produto de
primeira necessidade. É o
que fica confirmado a partir
dos quatro primeiros meses
de 2021. Em épocas normais,
as vendas nesse período não
são quentes, principalmente
em janeiro e fevereiro, mas
depois de sucessivos recordes
batidos no período que foi de
julho a dezembro de 2020,
a Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip)
confirmou que as vendas
bateram recordes nos quatro
primeiros meses de 2021.
Os meses de janeiro e fevereiro apresentaram alta
nas vendas de imóveis em
comparação com o mesmo
período de 2020, segundo a
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc). Cidades como
Recife, Fortaleza, Salvador,
São Paulo, Goiânia, Curitiba,
Florianópolis, Porto Alegre e
Manaus registraram alta nas
vendas de imóveis.
Ao que se deve isso? Nosso índice de dados Datastore
Series* registrou nos meses
de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, 26,52% de
intenção de compra. Isso
representa 13,4 milhões de
famílias, um recorde no sé-

culo XXI de demanda imobiliária. Isso só poderia resultar em vendas O nosso índice
de janeiro e fevereiro reportou 26,88%, 13,6 milhões de
famílias. Isso também está
ocorrendo no mundo. Por
exemplo, uma destacada corretora de imóveis de Portugal
bateu em abril de 2021 o seu
recorde de vendas dos últimos 10 anos. A pandemia
trouxe a necessidade de ajustes no imóvel ou de um novo
imóvel.
Em fevereiro e março,
nosso índice foi de 26,95%,
13,7 milhões de famílias,
mesmo com o aumento da
Selic, que passou de 2% a.a.
para 2,75% a.a. em março.
Um aspecto interessante:
1,3 milhão de famílias querem um imóvel no campo,
803 mil famílias querem
um imóvel no litoral, e o
restante querem um imóvel
na cidade. Essa história do
êxodo das cidades funciona
em parte, pois 85% da demanda é por imóveis nas
cidades tradicionais. Mesmo assim, o interesse pelo
litoral e pelo campo é um
recorde absoluto.
Em abril, o índice de demanda imobiliária e intenção de compras registrou
28,08%, o que representa
14,2 milhões de famílias interessadas em adquirir um
imóvel. Um novo recorde
no século XXI.
A demanda imobiliária,
como tenho dito nas minhas
redes sociais, é persistente.
Ela resiste ao cenário trágico
e difícil da pandemia que vivemos. Isso acontece por
dois fenômenos importantíssimos. O primeiro é o
lockdown, o medo e a segurança biológica. As pessoas
se sentem mais seguras em
casa, saindo o menos possível. Isso gera uma superconvivência da família, o que
se transforma em algumas
dores e sensações de que o
imóvel poderia ser melhor.
Pequenos ajustes podem ser
feitos através de reformas,
o que está fazendo com que
o setor de materiais de con-

strução esteja registrando alta
em suas vendas.
Contudo, a maioria das
pessoas está optando por um
novo imóvel. Esse cenário
pode ser mais duradouro. As
pessoas já entenderam que
este não será um cenário de
três ou seis meses, como foi
falado inicialmente. A mídia
tem mostrado que alguns
países, que já haviam equacionado o problema, têm novos surtos.
O segundo fator é a
produção de renda a partir
de ferramentas digitais de
forma parcial ou total. As
pessoas totalmente adaptadas podem produzir de
qualquer lugar como uma
chácara ou de uma casa na
praia. Elas podem aproveitar a vida em um lugar menos adensado enquanto
mantêm as suas rendas
através do trabalho digital.
Quais são as perspectivas para os próximos
meses?
Nós podemos chegar ao
final de 2021 com a maior
demanda imobiliária que o
Brasil já teve em toda a sua
história, com 15 milhões de
famílias com intenção de
comprar um imóvel. Isso
seria um terço das famílias
que potencialmente podem
adquirir um imóvel. Esse
número é calculado em 50
milhões de famílias. No
Sudeste, o índice já atingiu
29,61%. Obviamente, precisamos acompanhar o
cenário mês a mês, mas
falta muito pouco para isso.
É possível detectar novos movimentos no setor
imobiliário brasileiro?
Os novos movimentos detectados são a reinteriorização, com pessoas valorizando
imóveis em lugares menos
adensados, como o campo,
e a retomada forte do litoral, com mais famílias querendo migrar para jornadas
híbridas no litoral. A pessoa
vai à cidade uma vez a cada
15 dias ou uma vez no mês,
e passa o restante do tempo

produzindo digitalmente e
aproveitando um lugar menos adensado. Está havendo
uma procura por imóveis
em praias mais distantes, e
não urbanas, desde que elas
tenham uma boa conexão
e atracabilidade com os serviços da era digital como, por
exemplo, pedir um carro por
aplicativo ou fazer uma compra com entrega em casa de
pratos prontos ou produtos
de supermercado.
Além desses dois grandes
movimentos, nós temos os
investidores, de todas as
rendas, que estão de olho
nesse mercado. O comerciante que vende alimentos no bairro para pessoas
que receberam o auxílio
emergencial absorve esses recursos e investe em
pequenos lotes urbanizados. Neste momento, não
existem lotes urbanizados
para venda no Brasil, pois
todos foram vendidos para
pequenos investidores que
compram terrenos de R$ 30
mil, R$ 40 mil ou R$ 50 mil,
pagando à vista ou em no
máximo 120 parcelas.
Nós também temos a demanda imobiliária de alto
padrão. As pessoas desse
segmento estão readaptando as suas vidas para suas
famílias, sua felicidade, e
menos para a ostentação. O
imóvel está no alvo dessas
pessoas. Viver mais, melhor,
com as pessoas que você
mais ama, sem ostentar. O
imóvel se tornou um lugar
que é o próprio mundo das
pessoas. O título do meu
livro, Meu Imóvel, meu
mundo, nunca foi tão verdadeiro neste momento da
humanidade e do Brasil. Os
imóveis de alto padrão estão turbinados de demanda.
*A Datastore Series é uma
análise sobre os dados do mercado imobiliário com projeções e
análises mensais sobre a movimentação do setor. A Series traz
dados coletados com abrangência
nacional desde 2007 com mais
de 200 mil entrevistas com consumidores.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JORGE LUIZ DAS NEVES MORAIS, CPF nº 003.196.457-54, FLAVIO
ROBERTO AMIEIRO DA SILVA, CPF nº 385.713.667-72, e JULIO CESAR
JORGE ANDRADE, CPF nº 960.157.057-87. DECLARAM, nos termos do
art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de
2012, sua intenção de exercer cargos de administração na Agência de
Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., CNPJ nº 05.940.203/0001-81.
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma
especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do
processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco
Central do Brasil na internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (Deorf/GTRJA)
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.

MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A
(SOB A FORMA VIRTUAL)
CNPJ/ME 24.285.984/0001-62 - NIRE 33.3.0033495-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A (“Companhia”), a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), no dia 18 de maio de 2021, às 10:00
horas, a ser realizada exclusivamente sob a forma virtual, através da plataforma
do Google Meet, na sala virtual a ser acessada através do link https://meet.google.
com/nth-sczc-bzp ou através do número: (BR) +55 19 4560-9775 PIN: 215 921
214#, instalando-se em primeira convocação às 10:00 horas, com a presença de
acionistas que representem ⅔ (dois terços) do capital social com direito a voto e,
em segunda convocação à 10:30 horas, com a presença de qualquer número de
acionistas, com a seguinte ordem do dia: (1)Alteração do artigo 2º do Estatuto Social
da Companhia, para incluir no objeto social as seguintes atividades secundárias:
(i) holding de participação em instituições não financeiras (CNAE 6462-0/00) e
(ii) sociedade em participações, exceto holdings (CNAE 6463-8/00); (2) Alteração
do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o número de membros
que compõe o Conselho de Administração, passando a ser composto por no
mínimo 3 (três) membros e no máximo 6 (seis) membros; (3) Eleição do Sr. Victor de
Oliveira Fernandes como membro do Conselho de Administração da Companhia,
tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fabrício Spiazzi Sanfelice
ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (4) Eleição
dos Srs. Darryl Clayton Green, Diego Rondon Borin e da Sra. Sylvia Moreira F.
Camarinha como membros do Conselho de Administração da Companhia;
(5) Exercício parcial, pela Companhia, da sua opção de compra de quotas sociais
da empresa COMBATEAFRAUDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
(“CAF”), conforme instrumento celebrado entre a CAF e a Companhia em 25 de
julho de 2019, tendo em vista o recebimento da Carta de Intenções da D C GREEN
- PARTICIPAÇÕES EIRELI, datada de 12 de abril de 2021 (“Carta”), disponibilizada
aos acionistas da Companhia via e-mail; (6) Venda de 33,33% (trinta e três vírgula
trinta e três por cento) da participação da Companhia no capital social da CAF
para a empresa D C GREEN - PARTICIPAÇÕES EIRELI, nos termos dispostos na
Carta; (7) Outras matérias de interesse da Companhia. Cumpre informar que esta
AGE ocorrerá apenas na forma virtual, em razão da imposição de distanciamento
social para preservação da saúde pública no atual cenário de grave pandemia
causada pelo novo Coronavírus, observando a Instrução Normativa nº 81 do
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN/DREI 81”).
Desse modo, os senhores acionistas poderão participar da reunião à distância
por meio do preenchimento e envio à Companhia do Boletim de Voto à Distância
(“Boletim”), antecipadamente ou (b) do acesso ao link informado acima, na data
e hora acima mencionadas. O Boletim disponibilizado pela Companhia deverá
ser preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções nele presentes,
na hipótese de o acionista optar por exercer seu direito de voto por meio desse
instrumento, nos termos da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade
Anônima, que constitui o Anexo V do artigo 9º da IN/DREI 81. O modelo de
Boletim encontra-se disponível no sítio da Companhia https://mutual.club/
Mutual_Boletim_Voto_a_Distancia.pdf. O acionista que optar por exercer seu
direito de voto a distância deverá encaminhar uma via digitalizada do Boletim,
devidamente preenchido, rubricado e assinado, para o e-mail ri@mutual.club.
O Boletim deverá estar acompanhado da documentação pertinente que evidencie
os poderes do representante do acionista que o subscreve para participar e votar
em nome do acionista na referida AGE, tal como instrumento de indicação ou
eleição do representante legal do acionista acompanhado de documentação que
comprove de seus poderes para participar de assembleia geral da Companhia, no
caso de pessoa jurídica, bem como instrumento de mandato daqueles acionistas
que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo
instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista signatário
da procuração no caso de pessoa jurídica). Para que o Boletim seja considerado
válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados como parte integrante do
quórum da AGE, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e
(ii) ao final, o acionista ou seu representante deverá assiná-lo, sendo admissível
a assinatura digital com certificado emitido por entidade credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio
de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. O
Boletim somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto,
considerado para fins de cômputo de quórum na AGE, caso a Companhia receba
a via digital com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência em relação à data de
realização da AGE. Os Boletins recebidos após tal data serão desconsiderados.
A Companhia comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento do Boletim: (i) o
recebimento do Boletim, bem como se este e a documentação que o acompanha
são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido; ou (ii) a
necessidade de retificação ou reenvio do Boletim, ou da documentação societária
que evidencie os poderes do representante do acionista, descrevendo os
procedimentos e prazos necessários à regularização. A Companhia solicita que
os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da AGE enviem
para a Companhia, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) minutos em
relação ao horário previsto para o início da mesma, a documentação contendo
da prova de identificação do acionista, bem como documentação que comprove
seus poderes para participar da AGE (no caso de pessoa jurídica), ou instrumento
de mandato daqueles acionistas que desejarem se fazer representar por
procurador (acompanhado do respectivo instrumento de indicação ou eleição
do representante legal do acionista signatário da procuração, no caso de pessoa
jurídica). Registre-se que o tempestivo envio de Boletim não impede o acionista
de se fazer presente remotamente na AGE e votar as matérias da ordem dia.
A Companhia esclarece que a AGE será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos
do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V
da IN/DREI 81), bem como manterá a gravação arquivada por, no mínimo, dois
anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais manifestações, por escrito,
encaminhadas pelos acionistas presentes à mesa da AGE, através do e-mail
ri@mutual.club, até o final da realização da AGE, serão anexadas à ata caso
expressamente solicitado. A fim de auxiliar os acionistas presentes, a Companhia
fornecerá suporte técnico pelo telefone 11 98255-9000. Eventuais dúvidas sobre
as questões acima poderão ser dirimidas por meio de contato com Marciliano
Freitas, através do e-mail ri@mutual.club.
Marciliano José Naves de Freitas Azevedo
Presidente do Conselho de Administração
Rio de Janeiro 04 de maio de 2021
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Investimento privado acelera
crescimento da economia

PetroRecôncavo movimentou
R$ 1,1 bilhão com IPO

Relatório da XP alerta que pesam as crises sequenciais

“

Os bem-sucedidos
leilões de privatização
da Cedae, de aeroportos e outros foram uma
indicação de que, mesmo
em ambiente de risco macroeconômicos e incerteza
política, há interesse por
investimento privado de
longo prazo no Brasil”. A
afirmação está em relatório
divulgado esta semana pela
corretora de valores XP Investimentos.
Conforme o relatório,
as restrições fiscais de alto endividamento, elevada
carga tributária e despesas
rígidas tem feito com que
o investimento público venha perdendo espaço. No
final da década de 1970, o
investimento público total
– nas três esferas de go-

verno – era próximo a 8%
do PIB. Na média dos últimos 5 anos, ficou próximo
a 2%.
A XP entende que a queda do investimento público
não foi compensada pelo
privado. Este se manteve
em torno de 15% do PIB
desde o início dos anos 80.
Pesam sobre o investimento privado as crises sequenciais, o histórico de elevadas
taxas de juros reais e o ambiente de negócio desafiador, como revela a pesquisa
doing business do Banco
Mundial.
“A compressão da formação bruta de capital fixo
limita o crescimento potencial do Brasil. Aos níveis
atuais de investimento, nossos cálculos sugerem que o

crescimento potencial do
país é de cerca de 1,5%. Para chegarmos em 3%, que é
a média da América Latina
na última década, precisaríamos investir 25% do PIB”,
cita o documento.
Taxa de juros
Na análise da XP, as taxas de juros reais caíram
substancialmente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) reduziu
sua parcela de crédito direcionado, abrindo espaço
para o desenvolvimento
do mercado de capitais. O
teto de gastos trouxe uma
perspectiva de estabilidade
fiscal a longo prazo importante. “A Lei da Liberdade

Econômica e o Marco Legal do Saneamento reduziram barreiras burocráticas
e legais. E outros marcos
legais ainda vem sendo
debatidos no Congresso,
como cabotagem e ferrovias”, diz o relatório.
O relatório assinala que
a perspectiva de aumento
do investimento privado é
uma boa notícia também
para a eficiência alocativa
do governo. Diante das restrições fiscais, é bom que os
recursos públicos limitados
sejam direcionados para as
áreas onde realmente fazem
a diferença. De acordo com
a publicação, as reformas
estruturais também precisam avançar para liberar
mais espaço no orçamento
público para essas ações.

Assaí reporta crescimento no primeiro trimestre
O Assaí Atacadista, empresa listada na B3, relatou
que manteve forte crescimento no primeiro trimestre de 2021 e obteve um
lucro líquido de R$ 240 milhões, alta de 113% em relação ao mesmo período do
ano anterior. O resultado
foi divulgado nesta quartafeira no balanço financeiro
das operações referentes
aos três primeiros meses
deste ano. Esta é a primeira
divulgação do Assaí depois
da cisão com o Grupo Pão
de Açúcar.
“Havia expectativa mui-

to grande dos analistas
para esse nosso primeiro
resultado. A expectativa da
companhia é de que seja um
trimestre muito bem recebido pelo mercado”, disse à
imprensa Belmiro Gomes,
presidente do Assaí. Segundo ele, o avanço das vendas
em novas lojas, que o grupo
chama de expansão orgânica, foi de 11,9% e a performance das vendas ‘mesmas
lojas’ teve ganho de 11,4%.
Em março último, o Assaí realizou uma listagem na
B3. Não foi um IPO (Oferta Pública de Ações), pois

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 220, 222 e 224 – B,
CASTELO, RIO DE JANEIRO - RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2208 E-mail: cap11vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO
DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NEW YORK
em face de LUIZ CLAUDIO (revel cf. fls. 98), nos autos do
PROCESSO Nº 0218759-93.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) LINDALVA SOARES SILVA – Juíza Titular da Vara
acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, em especial as
Executado LUIZ CLAUDIO (revel cf. fls. 98), que será realizado o
público leilão presencial, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS
REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63,
Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones:
(21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O
Primeiro Leilão será realizado no dia 07/06/2021 às 11h, para
venda por valor igual ou superior à avaliação, e não havendo lances
no primeiro leilão, o Segundo Leilão será realizado no dia 10/06/
2021 às 11h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor
superior a 50% da avaliação, sendo realizado na MODALIDADE
PRESENCIAL no Auditório de Leilões do Sindicato dos Leiloeiros,
situado na Avenida Erasmo Braga, n° 227, sala 1008, Centro, Rio
de Janeiro, RJ. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de
Avaliação Indireta de index. 421/422: DIREITO E AÇÃO DO
APARTAMENTO Nº 1008, SITUADO NA RUA GUSTAVO SAMPAIO Nº
676, LEME, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 5º OFÍCIO DO
RGI SOB O Nº 126011 E NA PREFEITURA SOB A INSCRIÇÃO Nº
0.539.208-9 E C.L. Nº 07333-8, COM ÁREA EDIFICADA DE 31M², E
COM A CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 1/168 DO TERRENO.
DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: medindo em sua totalidade:
16,70m de frente, 137,50m pelo lado esquerdo, 127,50m pelo
lado direito em 3 segmentos de 30,00m, mais 12,50m, mais
85,00m e nos fundos mede 30,60m em 3 segmentos de 5,00m,
mais 10,20m, mais 15,40m, confrontando pelo lado direito com
os números 208, 210 e 212 da Rua Gustavo Sampaio
respectivamente; do lado esquerdo com o nº 200 e nos fundos
com terrenos do Ministério da Guerra. DO PRÉDIO: edificação
datada de 1949, denominado Edifício New York, utilizada para fins
residenciais. É construído no alinhamento do logradouro público,
com 12 pavimentos (fls. 428), possuindo um total de 168 unidades.
É servido por 03 elevadores, sendo 02 sociais e 01 de serviço. A
portaria, com serviço 24h e circuito interno de TV é simples e tem
uma escada de acesso e portão de ferro. O edifício não possui
área de lazer, nem salão de festas, nem garagem. METODOLODIA
AVALIATÓRIA: Avaliação realizada de forma indireta, sem acesso
ao imóvel, utilizando o método comparativo direto de dados do
mercado da região. DA AVALIAÇÃO: Assim, o imóvel objeto de
leilão foi avaliado em 19 de fevereiro de 2021 no valor de R$
325.000,00 (Trezentos e vinte e cinco mil reais), correspondentes
a 87.712,196 UFIR. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO:
Ciente os interessados do seguinte: Que o Réu foi citado às fls.
93/94 por AR; Que as fls. 96 consta certidão de que o Réu não
apresentou contestação; Que no Despacho de fls. 98 foi decretada
a Revelia do Executado; Que a Sentença foi prolatada às fls. 105/
106; Que às fls. 112 consta que a Sentença transitou em julgado;
Que às fls. 118 foi iniciada a execução; Que às fls. 160/161 consta
intimação via postal para que o Executado pague a dívida

não houve precificação dos
papéis. O preço inicial do
leilão foi definido com base
no capital social da empresa. Em 2018, a companhia
tentou desenhar um IPO
e a migração para o Novo
Mercado, segmento mais
nobre da Bolsa Paulista, onde as exigências de governança corporativa são bem
maiores, mas não foi adiante por “falta de apetite dos
investidores”.
A companhia também
registrou receita bruta de
R$ 10,4 bilhões. Este é o
terceiro trimestre consecu-

tivo que o Assaí mantém
uma receita bruta acima dos
R$ 10 bilhões, o que reforça
a efetividade da estratégia e
resiliência do negócio, unindo preços competitivos a
uma excelente experiência
de compra. O Ebitda ajustado também teve acréscimos
e totalizou R$ 641 milhões,
com incremento de R$ 137
milhões e crescimento de
27%, superior às vendas.
No trimestre, as vendas
totais atingiram R$ 10,4
bilhões, representando ganhos de participação de
mercado (market share).

exequenda; Que às fls. 251 consta deferimento da penhora; Que o
Termo de Penhora foi lavrado às fls. 260 e devidamente retificado
às fls. 354; Que às fls. 263/264 consta a intimação do executado a
respeito da Penhora; Que às fls. 455 consta certidão sobre a
manifestação do exequente sobre a avaliação, e informa que o
executado revel não se manifestou. DOS DÉBITOS SOBRE O
IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfiteutica atualizada em 03/05/2021, constam débitos de IPTU
no valor total aproximado de R$ 1.724,51 (Hum mil, setecentos e
vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos); Constam Débitos
de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 201,23
(duzentos e um reais e vinte e três centavos); Constam débitos de
Condomínio, que atualizado em 27/04/2021 perfaz a quantia de
R$ 42.093,25 (quarenta e dois mil, noventa e três reais e vinte e
cinco centavos). Ciente os interessados que todos os débitos
acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão.
OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI:
Cientes os interessados do seguinte que constam as seguintes
anotações na matricula nº 126011 da Certidão de ônus reais do 5º
Ofício de Registro de Imóveis: Que no AV-1 foi realizada Promessa
de Venda em favor Francisco Correia de Oliveira, conforme escritura
de 23/07/1968 do 7º Ofício de Notas; Que no AV-2 foi realizada a
Promessa de Cessão em favor de Luiz Claudio, conforme escritura
de 12/08/1969 do 7º Ofício de Notas. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam
pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com
penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial,
podendo a mesma ser enviada pelo leiloeiro ao arrematante. 5.1.
O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua
comissão através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua
conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo
máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2.
A conta corrente para a realização do depósito será informada
pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de
contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pelas despesas
do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á

A

Pe t r o Re c ô n c avo
(ticker
IFCM3),
operadora
independente de petróleo e gás
independente com foco em
campos maduros em terra
no Brasil, concluiu nesta
quarta-feira sua oferta pública inicial (IPO) no Novo
Mercado da B3. A petrolífera movimentou R$ 1,1
bilhão, com a venda de 70
milhões de ações ordinárias.
Parte do dinheiro levantado
vai direto para o caixa da
empresa.
A empresa, fundada em
1999, precificou seu IPO a
R$ 14,75 por ação, de acordo com o prospecto definitivo enviado à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
na última terça-feira (4) o
preço por ação ficou abaixo
da faixa estipulada pelos coordenadores da oferta, que
variava de R$ 15,50 a R$
19,50.
Em comunicado, a empresa afirma que os recursos provenientes da oferta
serão destinados para: pagamento das aquisições de
ativos da Petrobras realizadas e em curso (66%); potencial aquisição de ativos
da Petrobras (24%); e aumento da posição de caixa
(10%). Transmitido ao vivo, atendendo às medidas
de segurança exigidas pela
pandemia, o evento contou
com a participação do CEO
da B3, Gilson Finkelsztain
e do CEO da PetroRecôncavo, Marcelo Magalhães,
além dos demais executivos
e conselheiros da companhia.
“Esse é o primeiro IPO
de uma companhia baiana
no ano e também marca a
estreia de uma companhia

do estado no Novo Mercado. Com o IPO da PetroRecôncavo, o 24º de 2021,
também estamos mais próximos de chegar ao número
de 28 ofertas iniciais realizadas ao longo de 2020”,
comentou Gilson Finkelsztain, CEO da B3.
Termos
A oferta pública da PetroRecôncavo foi feita nos
termos da ICVM 400 sob a
coordenação do Itaú BBA
(Coordenador Líder), do
Morgan Stanley, do Goldman Sachs e do Safra (Coordenadores da Oferta). Os
recursos captados pela oferta da PetroRecôncavo serão
utilizados para aquisição de
ativos e aumento da posição
de caixa da companhia.
Com a realização de seu
IPO, a PetroRecôncavo
passa a ser a 192ª empresa
listada no Novo Mercado,
segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
A PetroRecôncavo é especializada na operação,
desenvolvimento e revitalização de campos maduros
em bacias terrestres de óleo
e gás (onshore). Em 2020,
a receita líquida da PetroRecôncavo atingiu R$ 787,7
milhões no acumulado do
ano, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(Ebitda, na sigla em inglês)
subiu mais de 200% na
mesma base de comparação, para R$ 474,4 milhões.
Apesar de números tão expressivos, a companhia terminou 2020 amargando um
prejuízo líquido de R$ 81
milhões.

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena –
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do
CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário
ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO
DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito
as penas da lei, na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. O valor
da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser
pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a
5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação, o
qual não está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao
Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a
realização do leilão, que serão deduzidas do produto da
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na forma
do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá
depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor
das despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de
sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as
partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, §
3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com
reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização.
4. Caso haja interessados em participar do leilão através de
oferecimento de lances para pagamento parcelado, poderá
apresentar
ao
Leiloeiro
através
do
e-mail
sergiorepresas@gmail.com a proposta de aquisição do bem,
sempre antes do início de cada leilão, por escrito, na forma do Art.
895 do NCPC e seguintes, e não havendo lances para pagamento
a vista, a proposta parcelada de maior valor, com maior valor de
entrada e menor quantidade de parcelas será declarada como
lance vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24 horas
efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante guia
judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas para
quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e
sucessivas, devidamente corrigidas na forma da lei, depositandoas em conta-judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC,
art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como
garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente
os interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que o
imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma
do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Ficam
sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus
inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da
data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos,
as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade
do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública
por intermédio deste Edital, na forma do art. 889 do CPC/2015. O
edital se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro.
Rio de Janeiro, 05 de maio de 2021. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu
__ , titular subscrevo. (ass) LINDALVA SOARES SILVA – Juíza Titular.

