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ÂNGELA,
BRUNO E EVA
Deixam legado notável de 
profissionalismo, honradez, ética e 
disciplina. Por Paulo Alonso, página 2

FUNDO PÚBLICO E A 
DISPUTA EM 2022
Estado e mercado são complementares 
e não conseguem vivem um sem o 
outro. Por Ranulfo Vidigal, página 2
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Deputados do Rio já despacham 
do novo endereço da Assembleia 
Legislativa. Por Sidnei Domingues e 
Sérgio Braga, página 4

Desemprego só não foi pior devido 
a meio milhão por conta própria

Em 1 ano, mais 6,6 milhões sem trabalho

Desocupação bate novo recorde: quase 15 milhões

O contingente de brasi-
leiros sem ocupação au-
mentou em 880 mil pes-

soas e atingiu 14,8 milhões. A taxa 
de desocupação subiu para 14,7% 
no primeiro trimestre deste ano, 
uma alta de 0,8 ponto percentual na 
comparação com o último trimestre 
de 2020. É a maior taxa e o maior 
contingente de desocupados de to-
dos os trimestres da série histórica, 
iniciada em 2012, da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, do IBGE.

“Esse aumento da população 
desocupada é um efeito sazonal 
esperado. As taxas de desocupa-
ção costumam aumentar no início 
de cada ano, tendo em vista o pro-
cesso de dispensa de pessoas que 
foram contratadas no fim do ano 
anterior. Com a dispensa nos pri-
meiros meses do ano, elas tendem 
a voltar a pressionar o mercado 
de trabalho”, explica a analista da 
pesquisa, Adriana Beringuy.

A ocupação de empregados do 
setor privado e público sem car-
teira caiu e somente a categoria 
dos trabalhadores por conta pró-
pria cresceu, um acréscimo de 565 
mil postos de trabalho. O número 
de trabalhadores do setor privado 
com carteira assinada ficou está-
vel. Na comparação anual, contu-
do, houve uma redução de 10,7% 

ou menos 3,5 milhões de pessoas.
O rendimento real habitual (R$ 

2.544) ficou estável em relação ao 
trimestre anterior e ao ano passa-
do. A massa de rendimento real 
habitual (R$ 212,5 bilhões) ficou 
estável ante o trimestre móvel an-
terior e caiu 6,7% frente ao mes-
mo trimestre de 2020 (menos R$ 
15,2 bilhões).

Brasil poderia ter vacinado mais
30 milhões se não fosse Bolsonaro
País estava pronto para iniciar imunização em dezembro

Em 30 julho do ano passa-
do, o Instituto Butantan 
fez ao Ministério da Saú-

de a primeira ofertas da Corona-
vac, mas ficou sem resposta. Eram 
60 milhões de doses, que seriam 
entregues no último trimestre de 
2020. A informação foi dada pelo 
diretor do Instituto, Dimas Covas, 
em depoimento à CPI da Pande-
mia, nesta quinta-feira.

Para o senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), vice-presidente 
da CPI, as informações de Covas 
indicam que, sem contar outras 
vacinas, o país poderia ter hoje 
50 milhões de pessoas imuniza-
das com duas doses se o Governo 
Federal não tivesse sido omisso. 
Em vez desse número, o País so-
ma menos da metade: cerca de 22 
milhões de brasileiros receberam 
as duas doses.

O depoimento de Dimas Co-
vas foi um dos mais esclarece-
dores até agora e deixou expos-
tas mentiras e tergiversações de 
representantes do governo que 
já estiveram na CPI. Segundo 
o diretor do Butantan, o Brasil 
poderia ter sido o primeiro no 
mundo a iniciar a vacinação “se 

todos os atores” tivessem cola-
borado. Dimas Covas disse que 
manifestações do presidente Jair 
Bolsonaro contra a vacina dei-
xaram as negociações “em sus-
penso” e atrasaram o começo da 
vacinação no país.

Em dezembro, o laboratório ti-
nha quase 10 milhões de doses da 
Coronavac – 5,5 milhões de doses 
prontas e 4 milhões em proces-
samento. A vacinação no mundo 
começou em 8 de dezembro. No 
Brasil, apenas em 17 de janeiro.

Segundo Covas, o contrato 
com o Ministério da Saúde ficou 

perto de um desfecho positivo em 
outubro, com a assinatura de um 
protocolo de intenções no dia 19 
para fornecimento de 46 milhões 
de doses e a sinalização da edição 
de uma medida provisória para 
permitir a compra.

No dia seguinte, o então minis-
tro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
anunciou a compra dos imunizan-
tes, mas, segundo Covas, o con-
trato ficou em suspenso por qua-
se três meses após declarações de 
Jair Bolsonaro contra a aquisição 
dos imunizantes e só foi concreti-
zado em 7 de janeiro.

Rio teve maior 
perda de 
emprego com 
carteira do país

Estudo da Assessoria Fiscal 
da Assembleia Legislativa (Alerj), 
com dados do Ministério da Eco-
nomia, mostra que o Estado do 
Rio de Janeiro teve a maior perda 
de empregos de carteira assinada 
do país em 2020. No último tri-
mestre do ano passado, a taxa de 
desemprego atingia 19,4%.

A Alerj debateu nesta quinta-
-feira o ambiente do emprego no 
estado. O Porto do Açu e o Com-
plexo Industrial e Econômico da 
Saúde estão entre as prioridades 
de investimentos definidas pelo 
Governo do Estado. O subsecre-
tário de Indústria, Comércio, Ser-
viços e Ambiente de Negócios, 
Antônio Carlos Barbosa, afirmou 
que a meta é gerar 50 mil novos 
empregos até o fim deste ano com 
o incremento deste e de outros se-
tores.

Antônio Carlos lembrou que, 
em 2014, o setor naval emprega-
va mais de 30 mil trabalhadores 
e, atualmente, conta com 3 mil 
empregos. “Essa queda é fruto 
de estaleiros fechados ou parados, 
sem obras ou subutilizados”, la-
mentou.

O diretor-presidente da Asses-
soria Fiscal da Alerj, economista 
Mauro Osório, ressaltou que o 
sistema de inovação e saúde tem 
grande potencial para alavancar o 
desenvolvimento do estado. “Até 
o final de junho vamos apresentar 
uma pesquisa feita pela Assessoria 
Fiscal, que identifica as oportuni-
dades de investimento nesse com-
plexo. O setor é responsável por 
450 mil empregos diretos neste 
sistema”, disse.

STF julga 
recurso sobre 
refinarias
da Petrobras

A validade da venda de oito re-
finarias da Petrobras estará sob 
novo julgamento dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
entre 28 de maio e 7 de junho. Es-
tá na pauta do Plenário Virtual da 
corte o julgamento do Embargo 
de Declaração com Efeitos Infrin-
gentes ingressado pela Mesa do 
Senado Federal contra acórdão do 
STF que autorizou a privatização 
das refinarias da empresa sem lici-
tação e sem autorização legislativa.

Para o advogado Angelo Re-
médio, do escritório Garcez, que 
representa a Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) e sindicatos filia-
dos, “vender ativos sem autoriza-
ção do Legislativo é desvio de fina-
lidade, e a Petrobras não pode criar 
subsidiária para vender depois”.

O embargo está relacionado à 
decisão do Supremo sobre a Re-
clamação Constitucional 42.576, 
apresentada pelas mesas do Sena-
do e do Congresso Nacional no 
ano passado. A reclamação apon-
ta que a Petrobras não pode trans-
formar refinarias em subsidiárias 
com o único intuito de vendê-las.

Em outubro, o STF julgou im-
procedente liminar relativa à re-
clamação, mas ainda não julgou o 
mérito. Assim, de modo antecipa-
do, e devido ao fato de a gestão 
da Petrobras continuar o processo 
de privatização das refinarias com 
sua conversão em subsidiárias pa-
ra fugir da aprovação legislativa, a 
mesa do Senado deu entrada no 
embargo com efeitos infringen-
tes, ou seja, de forma a reverter a 
decisão do Supremo.

A nova ação da mesa do Se-
nado Federal pretende evitar que 
a estatal venda essas refinarias a 
qualquer preço, como a gestão da 
empresa está fazendo. Foi o que 
aconteceu com a refinaria Lan-
duplho Alves (RLAM), na Bahia, 
vendida ao Fundo Mubadala, de 
Abu Dhabi, por US$ 1,65 bilhão, 
preço até 50% abaixo do valor de 
mercado, segundo levantamentos 
de diferentes instituições e da pró-
pria Petrobras.

O relator da ação é o ministro 
Alexandre de Moraes, que à épo-
ca da votação da liminar votou a 
favor da venda. Como o relator 
daquela ação, ministro Edson Fa-
chin, era contrário à venda das 
subsidiárias e perdeu, a votação 
do embargo tem um novo relator.

A Petrobras informou que fo-
ram decididas pela Corte Distrital 
de Roterdã questões relativas à 
ação coletiva proposta em 2017 
pela Stichting Petrobras Compen-
sation Foundation. Página 7

– Na comparação com o pri-
meiro trimestre de 2020, a popu-
lação ocupada diminuiu em 6,6 
milhões de pessoas.

– Subutilizados têm alta recor-
de: o contingente chegou a 33,2 
milhões, o maior da série compa-
rável, um aumento de 3,7% com 
mais 1,2 milhão de pessoas.

– População ocupada ficou 
estável, mas nível de ocupação 
caiu e está abaixo de 50% desde 

o trimestre encerrado em maio de 
2020.

– Número de empregadores 
com CNPJ é o menor da série.

– Informalidade fica estável 
(39,6%), com 34 milhões de pessoas.

– Na comparação com o pri-
meiro trimestre de 2020, sete gru-
pos de atividade perderam pes-
soal ocupado, com crescimento 
somente na agricultura, pecuária, 
produção florestal.

Leopoldo Silva, Agência Senado
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Fundo público e a disputa em 2022

Ângela, Bruno e Eva, exemplos dignificantes

Por Ranulfo 
Vidigal

Compreender a re-
alidade concreta 
exige alguma teoria 

por trás, a teoria exige graus 
de abstração; entretanto, 
abstrair exige simplificação 
e ordenamento de uma re-
alidade caótica e dinâmica.

Figura crucial para enten-
der o conflito distributivo e 
as saídas possíveis para esta 
crise sanitária que nos asso-
la, o fundo público envolve 
toda a capacidade de mobi-
lização que o Estado tem 

para intervir na economia, 
seja por meio das empre-
sas públicas, ou pelo uso 
de suas políticas monetária 
e fiscal, assim como pelo 
orçamento público desta-
cando-se quatro funções na 
economia: o financiamento 
do investimento capitalista, 
das políticas sociais, da in-
fraestrutura e a remunera-
ção do rentismo.

Na sociedade atual, Esta-
do e mercado são comple-
mentares e não conseguem 
vivem um sem o outro. A 
presente crise cíclica apre-
senta certos aspectos estru-

turais que precisam ser leva-
dos em conta na discussão 
das saídas.

Por exemplo, a contradi-
ção entre a expansão trans-
nacional do capital e os Es-
tados nacionais fragilizados 
na periferia do sistema; ou a 
crise ecológica e a elimina-
ção das condições naturais 
da reprodução do capital e 
da vida digna; bem como 
a completa impossibilidade 
de atender à irreprimível 
demanda por igualdade de 
oportunidades; e finalmen-
te, mas não menos impor-
tante, o desemprego crôni-

co, que castiga a juventude 
brasileira.

A administração pública 
brasileira responde por 18% 
do PIB. Contra 30% dos 
serviços privados,14% do 
comércio e apenas 14% da 
indústria de transformação 
(setor-chave) e construção 
civil. Os salários correspon-
dem a 45% do gasto públi-
co brasileiro, com remune-
rações compatíveis com o 
grau de complexidade das 
diversas carreiras na admi-
nistração pública respon-
sável pelas políticas educa-
cionais e sociais no país. A 

tentativa de reformar este 
sistema tem como objetivo 
o uso de recursos em outras 
prioridades.

Por exemplo, há a dívida 
pública, mecanismo pelo qual 
os Estados transferem parte da 
riqueza socialmente produzida 
para o capital portador de ju-
ros, o verdadeiro maestro do 
momento presente de mun-
dialização e financeirização do 
capital. Isso consome hoje cer-
ca de 5% do PIB.

A crise recente tratou de 
mostrar as reservas dos Es-
tados e sua disponibilidade 
para salvar as instituições 

bancárias e algumas empre-
sas na presente pandemia. 
No entanto, a crise conti-
nua agora na forma do en-
dividamento dos Estados, 
que lançam planos de aus-
teridade e de punção fiscal 
sobre os trabalhadores pa-
ra se sustentarem, com um 
custo social altíssimo. 

Daí que, por trás das 
coalizões políticas para a 
eleição de 2022, temos inte-
resses e intenções diretas e 
indiretas no jogo da divisão 
da bola da riqueza nacional.

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Paulo Alonso

Os últimos tempos 
não têm sido nada 
fáceis. E as notí-

cias veiculadas nos jornais, 
rádios, sites e emissoras de 
televisão nos revelam in-
formações tristes, como as 
mortes de pessoas queridas, 
como a jornalista Ângela 
de Rego Monteiro, o pre-
feito Bruno Covas e a atriz 
Eva Wilma. Os três serão 
sempre bem guardados em 
minha mente e em meu 
coração, pelos relevantes 
serviços prestados ao jor-
nalismo sério e honesto; à 
política decente e ética; e 
aos palcos brasileiros, com 
imensa dignidade e entrega, 
encarnando personagens 
com talento extraordinário.

Tristeza ainda é chegar à 
janela do meu apartamento, 
na Avenida Atlântica, em 
pleno domingo, como o 
ocorrido no último dia 23, 
e assistir a uma passeata de 
motoqueiros, com apoiado-
res (não se sabe se de forma 
espontânea ou custeados) 
de um governo que já ruiu.

Pior do que essa simples 
manifestação, é observar, e 
mais uma vez, o descaso das 
autoridades em um palan-
que armado, no Aterro do 
Flamengo, sem o uso das 
máscaras, contrariando, in-
clusive, decretos estaduais, 
e ouvir falas sem qualquer 
sentido, uma vez que não 
carregam verdades e nem 
muito menos coerência 
com o momento vivido, is-
so sem deixar de consignar 
a presença de um general da 
ativa em um comício políti-
co, depois de um desserviço 
feito ao país, quando esteve 
à frente do Ministério da 

Saúde e que, com cara de 
pau, ainda revelou na CPI, 
onde só mentiu, ter “cum-
prido com sua missão”, 
quando esteve ministro. No 
mínimo, o Comando do 
Exército, por Pazuello ter 
desrespeitado o Código de 
Ética da Corporação, deve-
ria passá-lo, e imediatamen-
te, para a reserva remunera-
da. Vergonha.

Ângela de Rego Mon-
teiro, minha amiga querida 
e com quem tive o prazer 
de conviver durante anos 
na redação de O Globo, foi 
embora, aos 78 anos, e de 
forma inesperada. Dias an-
tes de sofrer o AVC que a 
vitimaria, trocamos men-
sagens pelas redes sociais. 
Nossa amizade não ficou 
restrita à Rua Irineu Mari-
nho, mas foi construída, dia 
após dia, com os nossos di-
álogos sobre literatura, lín-
gua francesa, cultura geral, 
política, economia, família. 
Papo saboroso, dona de um 
humor fino, inteligência lú-
cida e privilegiada, Ângela, 
elegante e educadíssima, 
deixa muita saudade em to-
dos nós que com ela convi-
vemos. 

Graduada em jornalismo 
pela PUC-RJ, iniciou sua 
longa carreira ainda muito 
jovem e no Jornal do Brasil, 
indo pouco tempo depois 
atuar em O Globo, onde com 
muita competência, na dé-
cada de 60, ajudou a fundar 
o prestigioso caderno Ela, 
onde foi editora. Ângela se 
tornaria uma das jornalistas 
mais respeitadas do seg-
mento moda do Brasil. Ela 
também chegou a chefiar a 
editoria de moda da editora 
Bloch, extinta em 2000, por 
8 anos.

Sempre atenta aos no-
vos desafios, depois de um 
intervalo fora de O Globo, 
ela retornou ao jornal indo 
trabalhar com Ricardo Bo-
echat, o meu saudoso brow 
e compadre, em uma parce-
ria que durou vários anos. 
Com esse trabalho, Ângela 
passou a ser referência no 
chamado colunismo social, 
assim como o foi como 
professora da PUC, por 
mais de uma década. Ro-
berta e Victor e os seus três 
netos tiveram em Ângela 
uma mãe atenta, preocupa-
da, carinhosa, conselheira e 
amiga.

Conheci Bruno Covas 
ainda deputado estadual, 
quando ele conquistou o 
seu primeiro mandato para 
ocupar uma das vagas da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, onde 
trabalhou com garra e em-
penho, sempre baseado nos 
princípios da moralidade, 
da ética e do compromis-
so sério com a boa políti-
ca, herdados do avô Mário 
Covas, governador de São 
Paulo, e com o qual con-
viveu, no Palácio dos Ban-
deirantes, desde os 16 anos, 
quando com ele foi morar e 
aprender a se tornar um po-
lítico de envergadura moral.

Eleito deputado estadu-
al, em 2006, foi considera-
do, pelo Movimento Voto 
Consciente, o deputado 
mais atuante da legislatura 
(2007–2010). Foi relator de 
mais de 180 projetos de lei, 
como a Nota Fiscal Pau-
lista, que diminui a carga 
tributária e devolve tributo 
diretamente para o cidadão.

Em 2014, foi eleito de-
putado federal e, em seu 
mandato, votou a favor do 

processo de impeachment 
de Dilma Rousseff. Já no 
governo Michel Temer, vo-
tou a favor da PEC do Teto 
dos Gastos Públicos.

Com a renúncia do então 
prefeito João Doria, para 
concorrer ao Governo do 
Estado de São Paulo, nas 
eleições de 2018, Bruno 
Covas assumiu efetivamen-
te a prefeitura da maior ci-
dade do Brasil.

Em novembro de 2020, 
Covas foi reeleito prefeito 
de São Paulo com 59,38% 
dos votos apurados, ultra-
passando Guilherme Bou-
los, do PSOL, com 40,62%. 

Bruno morreu, aos 41 
anos, depois de uma longa 
agonia, de câncer, mesma 
doença que matou o seu 
avô. Ambos, todavia, dei-
xam o nome Covas registra-
do na Cidade e no Estado 
de São Paulo e, ainda, na-
cionalmente, pelos traba-
lhados realizados, sempre 
na defesa de São Paulo e 
do Brasil, mas, sobretudo, 
pela conduta impecável que 
mantiveram ao longo de 
suas vidas públicas, digni-
ficando os mandatos con-
quistados.

Da sua primeira elei-
ção até o seu falecimento, 
acompanhei de perto a tra-
jetória de Bruno, formado 
em direito e em economia, 
observando seus passos, 
coerência e sobretudo o ze-
lo com que sempre tratou a 
coisa pública. Que seu filho 
Tomás, ainda adolescente, 
queira seguir os passos de 
Bruno e de Mário Covas e, 
tendo esses belos exemplos 
em sua vida, possa contri-
buir, no futuro, por meio de 
mandatos, com os paulistas 
e/ou paulistanos.

Bibi Ferreira, Tônia Car-
rero, Yoná Magalhães, Ma-
rilia Pêra, Nicette Bruno e, 
agora, Eva Wilma fazem 
parte de uma geração que 
está indo embora e não 
tem substituta. Eva Wilma 
começou, aos 18 anos, na 
antiga TV Tupi. Em qua-
se sete décadas de carreira, 
brilhou, com sua versatili-
dade e talento, no cinema 
e nos palcos. Evinha, como 
era chamada carinhosamen-
te pela legião de amigos que 
formou, foi uma mulher 
plural desde o nascimento. 
Filha de pai alemão e mãe 
argentina, de origem russo-
-judaica, nasceu em São 
Paulo e, por causa da in-
fluência dos pais, começou 
na música ainda pequena, 
aprendendo a cantar, tocar 
violão e piano.

Foi, todavia, como bai-
larina clássica que pisou 
no palco pela primeira vez. 
Aos 19 anos, Eva conquis-
tou uma vaga no balé que 
se apresentou na comemo-
ração do IV Centenário de 
São Paulo. Três meses de-
pois, trocaria a dança pelo 
teatro de arena.

Premiada 93 vezes ao 
longo da carreira, atuou em 
34 peças de teatro, 30 filmes 
no cinema e 63 trabalhos na 
televisão. O primeiro deles 
na TV Tupi, em 1953, no 
seriado Alô, Doçura. Seu 
último trabalho na televi-
são foi, em 2018, como a 
cientista Dra. Petra em O 
tempo não para. Nem a pan-
demia parou essa grande 
atriz, morta aos 87 anos de 
câncer, que soube se adap-
tar aos novos tempos. Em 
setembro do ano passado, 
estreou uma peça virtual: 
Eva, a live. E mesmo já in-

ternada, fazia a leitura dos 
seus textos, imaginando que 
sairia do hospital e voltaria 
aos palcos.

Em quase sete décadas 
de carreira, Eva colecionou 
papéis memoráveis no tea-
tro, no cinema e, claro, em 
novelas e séries da televisão. 
E em fevereiro de 1968, ao 
lado de Eva Tudor, Tônia 
Carrero, Odete Lara, Nor-
ma Bengell e Cacilda Be-
cker protestou, sem medo, 
contra a ditadura militar, 
na Passeata dos Cem Mil. 
Exercia ali seu papel revo-
lucionário, em defesa da de-
mocracia.

Eva foi, assim, um dos 
mais importantes nomes 
e um dos mais ousados e 
corajosos nomes das artes 
cênicas. E foi justamente 
essa mulher determinada, 
perseverante, sem medos, 
generosa, culta e autêntica 
que eu tive a oportunidade 
de entrevistá-la em algumas 
ocasiões, quando, sempre 
de bem com a vida, com 
um sorriso largo nos lábios 
e acolhendo com doçura, 
recebia para as entrevistas, 
sem qualquer tipo de vai-
dade. Quero lembrar de 
Eva Wilma pela qualidade 
do seu trabalho e principal-
mente pela pessoa fascinan-
te que sempre foi.

Ângela, Bruno e Eva dei-
xam muita saudade, mas, ao 
partirem, deixam também 
um legado notável de pro-
fissionalismo, dignidade, 
honradez, ética e disciplina. 
Ficam aqui os bons mo-
mentos vividos e as lem-
branças impagáveis.

Paulo Alonso, jornalista, é 
reitor da Universidade Santa 
Úrsula.
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NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

Nova faculdade de 
Medicina no Rio

A Antiga Beneficência Portuguesa, no Rio, vai sediar 
uma nova faculdade particular de Medicina, ainda 

no segundo semestre. O projeto é do grupo D’Or, maior 
rede de hospitais privados do país, que vislumbra uma 
escola à frente do seu tempo.

Centro ainda vazio
Apesar de todos os esforços da Prefeitura para resgatar 

o Centro do Rio, um em cada três imóveis para alugar está 
desocupado. Chega a quase 40% da oferta disponível de 
residenciais e comerciais.

Tributação para  
investidores de Bolsa

Alice Porto, uma das maiores especialistas em tributação 
em investimentos na Bolsa, alerta para a necessidade de que 
qualquer investimento deve ser declarado no Imposto de 
Renda. Só para se ter uma ideia do desconhecimento exis-
tente, a maior parte dos mais de 3,5 milhões de contribuintes 
cadastrados na B3 desconhecem as obrigações fiscais que 
estão obrigados a cumprir pela Receita Federal.

Emirates recebe mais um prêmio

Considerada a empresa aérea mais plural do mundo, 
com colaboradores de mais de 70 países, a companhia de 
Dubai foi eleita a melhor aérea do mundo, pela oitava vez, 
no Business Traveller Middle East Awards 2021.

Dia do ceramista
A Arte celebra nesta sexta-feira o Dia do Ceramista, 

criado por Solange Mano. Responsável por abrir os 
ateliers para o público em Petrópolis, Solange conseguiu 
repercussão internacional em mais de 45 países.

Capacitando, sempre capacitando

Num momento em que se faz necessária a qualificação 
e requalificação de recursos humanos, sobretudo em Tur-
ismo, a Escola Técnica de Turismo Cieth inicia no sábado 
um curso de promotor de vendas.

A pergunta que não quer calar

O evento promovido no Rio, em plena Abelardo 
Bueno, com aglomeração e inúmeras pessoas sem más-
cara, inclusive o presidente da República e o general da 
ativa Pazuello, ficará sem nenhuma punição?

Pensamento da semana

“Não desista nunca de seus sonhos. Aqueça seu cora-
ção com a esperança diária de dias melhores e de realiza-
ção racional e afetiva. Não deixe que ninguém reduza sua 
capacidade de viajar pelo desconhecido e sua visão que 
vislumbra um caminho utópico para muitos, mas real para 
sua emoção. Acorde e durma sabendo que as possibili-
dades estão dentro de nós e que as escolhas são feitas para 
um mundo que nos forneça capacidade de sobrevivência, 
mas com busca de tesão e sensação, de otimização da 
junção de opção e prospecção.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores do sindica-
to dos municípios de Magé, Guapimirim, Cachoeira de Macacu e Mangaratiba-
RJ. Com endereço, praça dr..Nilo Peçanha n°137 sala 207 –Magé-
CEP:25.900-00 RJ. Associados ou não. A participarem da Assembleia Ge-
ral, a ser realizada no endereço: Rua Paulo Teixeira dos Santos  n°45
Centro Magé-RJ CEP:25900-082, no dia 08 de junho de 2021, às 09:00
horas em primeira convocação , onde deliberarão sobre os seguintes
assuntos da ordem do dia: a) Apresentação e aprovação da Pauta de
Reivindicações referentes à Campanha Salarial da Categoria representa-
da. b)-mudança da data-base da convenção coletiva com inicio ao corren-
te ano. Altera se de 1º de março, para, 01 de julho de cada ano. c)-
Autorizar a Diretoria a negociar as reivindicações)- aprovação do
percentual  de 2% (dois por cento), para desconto, a título de Taxa Negocial
dos funcionários dos empregados representados ao qual se refere a taxa
assistencial no valor de R$27,00 reais, mensais pago ate o dia 05 de cada
mês o desconto será de responsabilidade integral das empresas em favor
do sindicato, com o desconto os laborais terão direito ao cartão de bene-
fícios. e)- exclui se o art.128 do capitulo x  do estatuto social. f)- Fica
estabelecido que não havendo número na primeira convocação a
assembleia será realizada com qualquer quórum, em segunda e ultima
convocação às 10:00 horas, observadas as formalidades legais
estabelecidas nos artigos 612 e 859 da CLT-.

Magé, 27 de Maio de 2021.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL –
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º E 2º PÚBLICO LEILÃO ON-LINE, e INTIMAÇÃO, com
prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos  da Ação de
Procedimento Comum – Danos Morais proposta por WAGNER
BARBOSA DOMINGUEZ em face de  RUBI ENGENHARIA LTDA -
Processo nº. 0007416-13.2016.8.19.0209, passado na forma
abaixo: O DR.  ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA - Juiz
de Direito da Vara acima, FAZ SABER o presente Edital  aos
interessados que no dia 26/05/2021, ou no mesmo dia e local às
13:20 horas , através da Plataforma de  Leilões On-Line
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será  apregoado e vendido, os bens
descritos e avaliados às fls. 612/614, Valor total da penhora e
avaliação: R$  92.300,00 (noventa e dois mil e trezentos reais).
O Edital na integra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos
acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br,

QUADRAGÉSIMA VARA CÍVEL DA CAPITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Admara Schneider - Juiz Titular do Cartório da 40ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Av. Eramos Braga, 115 304 306 308 B CEP: 20020-903 - 
Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2992 e-mail: cap40vciv@tjrj.jus.br, 
tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Adjudicação 
Compulsória / Propriedade, de nº 0309591-17.2014.8.19.0001, movida por 
LFRF CORRETAGEM E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº 10.567.012/0001-
56, em face de SAUMA S/A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ nº 
03.981.633/0001-16, objetivando Citação. Assim, pelo presente edital CITA 
o réu SAUMA S/A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que se encontra 
em lugar i ncerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-
ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não 
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
oito de setembro de dois mil e vinte. Eu, Roberto Luiz da Silva Valentim - 
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31309, digitei. E eu, Paulo Roberto 
Cortez Rosa - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/14822, o subscrevo. RIO TRENS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 02.720.700/0001-86 – NIRE 33.3.0026094-3 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 07 de junho de 2021
Prezados Senhores Acionistas, convocamos V.Sas. nos termos do artigo 124 
da Lei nº 6.404/76, para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da RIO 
TRENS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) com sede na Rua da Améri-
ca, nº 210 – parte, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ, que será realizada, em 
primeira convocação, no dia 07 de junho de 2021, às 10:00 horas, remota-
mente, de forma digital, por meio eletrônico, por meio da plataforma “Microsoft 
Teams” (“Plataforma”) a fim de deliberar sobre a seguinte: Ordem do Dia: 1) 
Alternativas de restruturação para a Companhia e suas subsidiárias SuperVia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., SC Empreendimentos e Parti-
cipações S.A., FLOSPE Empreendimentos e Participações S.A., Teleféricos 
do Rio de Janeiro S.A. e Hotel Central S.A. Os acionistas ou, se for o caso, 
seus representantes legais ou procuradores, deverão entrar em contato com 
a Companhia para obter os dados de acesso à Plataforma, enviando e-mail 
para o endereço eletrônico marcela.neves@supervia.com.br com 24 horas de 
antecedência da data de realização da AGE, solicitando sua participação à 
Companhia, indicando o e-mail do participante, e apresentando os documentos 
de representação aplicáveis. Após o recebimento da solicitação, a Companhia 
enviará, ao endereço de e-mail indicado pelo acionista, o link e as instruções de 
acesso à Plataforma aos acionistas ou, se for o caso, seus representantes le-
gais ou procuradores. Referidas informações serão pessoais e intransferíveis, 
e não poderão ser compartilhadas sob pena de responsabilização. Por fim, in-
formamos que todos os documentos e informações necessários à deliberação 
da ordem do dia foram disponibilizados na sede da Companhia. Rio de Janeiro, 
28 de maio de 2021. Kazuhisa Ota, Presidente do Conselho de Administração.

Universidade privada e sem paredes
MEC quer ‘simplificar’ burocracia para privatizar ensino superior

Entre as priorida-
des do Ministério 
da Educação está 

a de “simplificar” os trâ-
mites burocráticos neces-
sários para a regulamenta-
ção da iniciativa privada no 
ensino superior do país. A 
informação foi dada pelo 
próprio titular do MEC, mi-
nistro Milton Ribeiro nesta 
quinta-feira a representan-
tes de instituições privadas 
do ensino superior. Como 
justificativa, disse que a ava-
liação remota feita nessas 
instituições pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) representa 
um passo dado pelo minis-
tério nessa direção.

Na defesa de uma de-
cisão alinhada ao progra-
mam de privatização do 
ensino superior, disse que 
“o MEC foi, com o tem-
po, se transformando em 
um verdadeiro cartório, 
com instâncias e carimbos. 
Quero simplificar isso. 
Gostaria de ter no MEC 
uma secretaria de desregu-
lamentação. No entanto, 
a lei impõe caminhos ba-
lizados por leis votadas e 
feitas no passado, mas que 

podem ser mudadas”. 

Burlar a lei

Ao participar da abertura 
do 13º Congresso Brasilei-
ro da Educação Superior 
Particular, promovido pelo 
Fórum das Entidades Re-
presentativas do Ensino 
Superior Particular, Ribei-
ro garantiu que algumas 
propostas de mudanças 
vêm sendo estudadas pelo 
governo “para que a regu-
lamentação se baseie em 
outro paradigma, de não 
acreditar que todos os em-
presários da educação es-
tejam sempre prontos para 
burlar a lei”.

“Nossa legislação, no 
entanto, é feita dando a im-
pressão de que todos são 
culpados. Queremos mudar 
a filosofia do MEC, e con-
siderar todos inocentes até 
que se prove o contrário. 
Assim, quem eventualmen-
te cometer deslizes ou agir 
de forma não ética, estes 
sofrerão maior dano, e não 
os que cumprem as tantas 
regras”, acrescentou ao di-
zer que tais medidas, a mé-
dio e longo prazo, “simpli-
ficarão a vida dos senhores 

nesse trabalho que é muito 
regulamentado”.

Ensino remoto

A proposta de avaliações 
remotas foi apresentada pe-
lo Inep em abril. De acordo 
com a autarquia, a avaliação 
externa virtual in loco pas-
sará a ser feita integralmen-
te online, com o objetivo de 
“melhorar o processo de ava-
liação do ensino superior bra-
sileiro, especialmente diante 
do atual cenário causado pela 
pandemia da Covid-19”.

As avaliações começaram 
a ser feitas em 26 de abril 
tendo como meta inspe-
cionar remotamente a 11 
instituições – número que 
a autarquia garante que in-
crementará gradualmente, 
mês a mês, até atingir a me-
ta de 5 mil visitas no fim de 
outubro de 2021. Segundo 
Ribeiro, o objetivo é fazer 
cerca de 600 avaliações em 
junho; 700 em julho e 800 
em agosto. Nesse primei-
ro momento, a avaliação 
externa remota online não 
atenderá a todos os cursos. 
Medicina, odontologia, en-
fermagem e psicologia, por 
exemplo, continuarão sen-

do examinados presencial-
mente.

Acabar com a Uerj

Em linha com a ideia 
central do MEC, o depu-
tado estadual Anderson 
Moraes (PSL) protocolou 
na Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) projeto de 
Lei que pede a extinção da 
Uerj.

O parlamentar bolsonaris-
ta diz que>: “Protocolamos 
Projeto de Lei que dispõe 
sobre a extinção da Univer-
sidade Estadual do Rio de 
Janeiro e a transferência da 
oferta de vagas a instituições 
privadas. Balbúrdia nas uni-
versidades custeadas com o 
dinheiro do povo, nós não 
iremos aceitar!”. Em outra 
publicação Moraes usa o 
termo “vagabundos”: “Não 
podemos mais aturar essa 
‘balbúrdia’ nas Universidades 
públicas, quantas placas con-
tra o presidente colocarem 
eu vou tirar!”. A proposta foi 
descartada pelo presidente da 
Casa, André Ceciliano (PT): 
“Enquanto eu for presidente, 
não vota. É inconstitucional 
e isso seria atribuição do Po-
der Executivo”. 

Pagamento de débitos de contribuições previdenciárias 

Os débitos de con-
tribuições pre-
videnciárias exi-

gidos sobre programas de 
Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR), sob 
discussão em contencioso 
administrativo ou judicial, 
poderão ser quitados com 
descontos de até 50% sobre 
o valor principal (inclusive), 
multas e juros. 

“Publicado no último 
dia 18 de maio, o Edital 
nº 11/2021 instituiu nova 
modalidade de Transação 
Tributária que alcança cré-

ditos tributários consti-
tuídos pelo Fisco Federal 
que envolvam a discussão 
acerca da incidência, ou 
não, de contribuições pre-
videnciárias sobre o paga-
mento de PLR a empre-
gados (PLR-Empregados) 
e a diretores sem vínculo 
empregatício (PLR-Dire-
tores)”, explica o advoga-
do André Alves de Melo, 
sócio em Tributário do 
Cescon Barrieu.

Segundo o advogado, 
essa é a primeira Transa-
ção Tributária que tem por 

objeto débitos de litígios 
decorrentes de relevante e 
disseminada controvérsia 
jurídica e possui um grande 
avanço em relação às de-
mais modalidades de tran-
sação, que é o desconto so-
bre o principal.

O especialista explica que 
o tema é objeto de contro-
vérsia entre Fisco e Contri-
buintes há bastante tempo, 
em função da divergência 
acerca do preenchimento 
dos requisitos previstos na 
Lei nº 10.101/2000 para 
que os valores pagos a tal 

título não sejam tributados.
A Lei 10.101/2000 

foi modificada pela Lei 
14.020/2020, com mudan-
ças favoráveis aos contri-
buintes como o prazo para 
aprovação do plano e a ne-
cessidade de negociar com 
o sindicato. “Nesse cenário, 
uma adequada avaliação 
dos benefícios trazidos pela 
RFB e PGFN com a Tran-
sação Tributária voltada ao 
tema frente ao cenário le-
gislativo e jurisprudencial 
atual é recomendada”, con-
clui o especialista.
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Deputados despacham do 
novo endereço da Alerj

Aos poucos, a Alerj vai 
ocupando o antigo pré-

dio do Banerj, no Centro do 
Rio, que foi reformado para 
ser sua nova sede e concentrar 
em um só endereço todos os 
seus servidores. O presiden-
te da Casa, deputado André 
Ceciliano (PT), despacha há 
alguns meses do seu novo 
gabinete. Mais de 30 dos 70 
deputados também já transferiram seus gabinetes para as 
novas instalações. Esta semana, o Itaú colocou em funcio-
namento três caixas eletrônicos no 20º andar, que futura-
mente vai sediar o novo posto do banco.

Não sabem divulgar

Um experiente político analisou os números e chegou 
à conclusão que o Brasil acaba de se tornar o quarto país 
que mais tem vacinas aplicadas contra a Covid-19 no 
mundo. O número equivale a 28,5% da população bra-
sileira, mas seria suficiente para ter vacinado com pelo 
menos uma dose todos os habitantes da Itália. Segundo 
o portal independente vacinabrasil.org, o Brasil já tem 
disponível cerca de 90 milhões de doses, das quais 76 mi-
lhões foram distribuídas aos estados e municípios.

‘Mão de porco’

No novo livro de FHC, Um intelectual da política – Memó-
rias, o ex-presidente confirma sua fama de “mão fechada”. 
Num certo trecho, ele conta que foi arrastado por Itamar 
Franco, que exercia o mandato presidencial, para tomar 
um café em um hotel chique do Rio de Janeiro. “Entra-
mos, e o presidente da República e eu não tínhamos di-
nheiro para pagar nada. Ambos haviam saído sem carteira 
– e sem um centavo no bolso.”

Se cuida, Marataízes

O deputado estadual 
Marcelo Cabeleireiro (DC) 
quer criar um polo de in-
centivo à cultura do abaca-
xi no noroeste fluminense, 
incluindo os municípios de 
São Francisco de Itabapo-
ana, Campos dos Goyta-
cazes, São João da Barra, 
Silva Jardim e Cachoeiras 
de Macacu. O parlamentar, 
através de projeto de lei, 
busca estimular a produção, industrialização, comercia-
lização e o consumo de abacaxi com incentivos fiscais e 
financiamentos coordenados pelo Governo do Estado. 
Resta saber se o governador Cláudio Castro aprecia a 
fruta.

Tretas

Além da reaproximação com Michel Temer, Lula deve 
conversar em breve com os ex-senadores Eunício de Oli-
veira e Romero Jucá. Ao lado de Renan Calheiros, os dois 
políticos do MDB figuraram entre os fiadores da coalizão 
do partido com o PT no Governo Lula. O “golpe” em 
Dilma Rousseff  não entrará nas conversas.

Ibiracica Administração e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 50.259.951/0001-58

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ibiracica Administração e Participações S.A., CNPJ/ME sob nº 50.259.951/0001-58 - NIRE 35300568893 - Comunicado/Convocação - 
Acham-se à disposição dos Acionistas, na sede da Companhia, localizado no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, na Rua Oswaldo Leite 
Ribeiro, n° 222, Morumbi CEP 05655-020, os documentos do artigo 135, §3º, da Lei 6.404/76. Convidamos os acionistas para se reunirem em AGE, 
dia 03 de junho de 2021, às 10h, no endereço supra, com a seguinte ordem do dia: 1) deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da 
Companhia. São Paulo - SP, 24 de maio de 2021. Nelson de Sampaio Bastos - Diretor Presidente.

Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 04 de junho de 2021,  
às 12 horas, na sede da sociedade, na Rua Professor Toledo, nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP,  
a fim de deliberarem sobre a eleição/reeleição de Diretoria da Companhia. Araçoiaba da Serra, 
26 de maio de 2021. Ivan Mininel da Silva - Diretor.

Passos Participações S.A. - CNPJ nº 05.561.635/0001-81 - NIRE 35300315146 - Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 
30/04/2021 - 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/04/2021, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Amauri, 255, 9º andar, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 
4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos e secretariados pela Sra. Marcia Ruggiero Passos. 5. Ordem ˚o Dia: 5.1) 
Exame e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; 5.2) Eleição da Diretoria. 6. Deliberações: 6.1) Os acionistas, por unanimidade, aprovaram, sem quaisquer restrições, o 
Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
6.2) Foram reeleitos e empossados, com mandato até 30/05/2022, estendendo-se até a posse dos seus sucessores, para o cargo de Diretor 
Presidente o Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.700.753-SSP/SP, 
inscrito no CPF sob nº 672.924.618-91; e para o cargo de Diretora a Sra. Marcia Ruggiero Passos, brasileira, empresária, casada, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 3.462.119-SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 766.032.888-34, ambos residentes e domiciliados em São Paulo-SP, com 
escritório na Rua Amauri, 255, 9º andar, CEP 01448-000, sendo ratificados todos os atos até o momento por eles praticados. Os diretores ora 
reeleitos declaram que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontrarem-se sob efeitos da condenação, que os proíbam 
de exercer a administração de sociedade empresária. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada 
a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. São Paulo, 30 de abril de 
2021. Pedro Luiz Barreiros Passos - Presidente da Mesa, Diretor Presidente, Marcia Ruggiero Passos - Secretária, Diretora. Guilherme Ruggiero 
Passos - Acionista, Patrícia Ruggiero Passos - Acionista. JUCESP nº 239.057/21-1 em 21/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

André Ceciliano

Marcelo Cabeleireiro

Custo de vida pode variar até 
14% nas cidades brasileiras
O custo de vida nas 

cidades brasilei-
ras pode variar 

até 14%, segundo a pesquisa 
“Custo de Vida Nacional” 
feita pela Mercer. O estu-
do analisou, em 17 cidades 
brasileiras, dez categorias 
diferentes de serviços como 
cuidados pessoais, esportes 
e lazer, refeições em casa e 
fora de casa, roupas e cal-
çados, serviços de utilidade 
pública, serviços domésti-
cos, álcool/ tabaco, supri-
mentos domésticos e trans-
porte. Na metodologia, que 
segue os rigorosos padrões 
globais da consultoria, cada 
categoria tem um peso dife-
rente e, dentro do cálculo, a 
média ponderada de todas 
as categorias é comparada à 
média de São Paulo, cidade 
usada como referência.

O levantamento surgiu 
da demanda crescente das 
empresas, principalmente 
após a pandemia, para ob-
ter dados relativos ao poder 
de compra em diferentes 
cidades do país, que servem 
de base para elaboração ou 
equalização de pacotes de 
remuneração de profissio-
nais transferidos e/ou con-
tratados em outras regiões. 
O estudo também tem co-
mo inspiração a tradicional 
pesquisa “Custo de Vida 
Internacional” da Mercer, 
focada na população ex-
patriada e realizada desde 
1990.

“Para a realização da pes-
quisa nacional, “tropicaliza-
mos” a cesta de produtos 
da nossa pesquisa global, 
mantendo as mesmas pre-
missas, categorias e meto-
dologia”, explica Inaê Ma-

chado, líder de Mobilidade 
Nacional e Internacional na 
Mercer Brasil. “Procuramos 
considerar uma abordagem 
justa, neutra e o mais sim-
ples possível. Cada cidade é 
avaliada usando as mesmas 
mercadorias e marcas, por 
exemplo, para fornecer es-
ta comparação de custos de 
maneira assertiva”, comen-
ta.

A pesquisa sobre custo 
de vida nacional revela que 
a categoria “serviços do-
mésticos”, que inclui itens 
como diária para limpeza, 
babá e serviços de lavande-
ria, é a que mais pesa no or-
çamento. A cidade de Porto 
Alegre/RS, por exemplo, é 
a mais cara nesta categoria, 
com custo de vida 7% maior 
que em São Paulo – cidade 
usada como referência. Já 
Fortaleza/CE e Recife/PE 
registram um custo menor 
nesta categoria sendo 34% 
abaixo da média paulista.

Outro ponto mostrado 
pelo estudo é que a cidade 
do Rio de Janeiro (RJ) apre-
senta, na categoria “refei-
ção fora de casa”, custo 4% 
maior que o praticado na 
capital paulista. Fortaleza, 
na outra ponta, apresenta o 
menor custo nessa catego-
ria (-32%).

Esporte e lazer é a cate-
goria que ocupa a terceira 
posição do ranking. Esta 
categoria analisa itens co-
mo aluguel de quadra de 
futebol e tênis, ingressos de 
cinema e shows entre ou-
tros. O estudo mostrou que 
o diferencial de nesse ítem, 
pode variar em até 51% en-
tre as cidades. Manaus, lide-
ra como a cidade mais cara 

para a prática esportiva e 
de lazer (16%), seguida por 
Camaçari (13%), Balneário 
Camboriú/SC e São José 
dos Campos/SP (6%). Be-
lo Horizonte/MG apresen-
tou-se como a cidade mais 
barata nesse tópico (-23%).

Seguindo o ranking, o 
Rio de Janeiro lidera como 
a cidade mais cara nas cate-
gorias cuidados pessoais e 
roupas e calçados, nos dois 
casos com valores 11% aci-
ma dos praticados em São 
Paulo. Nesse tópico, Cam-
po Grande/MS é a mais ba-
rata (-25%).

O consumo de álcool e 
tabaco é mais dispendioso 
em Recife/PE, sendo 4% 
mais alto do que em São 
Paulo. Já em Manaus/AM, 
o custo é 25% menor.

Já a categoria “refeição 
em casa” tem a cidade de 
Camaçari/BA com maior 
valor praticado, 7% acima 
do município referência, 
seguida de perto por Por-
to Alegre/RS, Brasília/
DF, Cuiabá/MT e Cam-
pinas/SP, todas com 6%. 
Na outra ponta, João Pes-
soa/PB, tem o custo mais 
baixo nesse quesito, sendo 
19% menor.

Serviços de utilidade pú-
blica, que inclui itens como 
energia elétrica e telefonia, 
podem variar em até 30%, 
entre a cidade mais barata 
e a mais cara. A cidade de 
Curitiba/PR é mais cara 
(28%), seguida Fortaleza 
(20%), por Rio de Janeiro 
(18%), Belo Horizonte/
MG e Campo Grande/MS 
(17%). Essa cesta é menos 
dispendiosa em Camboriú/
SC (-2%).

Goiânia/GO, aparece 
como a cidade mais cara 
(15%) na categoria de supri-
mentos domésticos, que in-
clui itens como máquina de 
lavar roupas, micro-ondas, 
geladeira, ferro elétrico en-
tre outros. Em contraparti-
da, Recife/PE e Campinas/
SP estão listadas como as 
cidades mais baratas (ambas 
6%). Fechando o ranking, a 
categoria transporte, que 
analisa desde preço de veí-
culos 0KM, como valor do 
transporte público, litro da 
gasolina, IPVA, tarifa de ta-
xi, e itens de seguro e manu-
tenção automobilística, traz 
a cidade de Porto Alegre/
RS como a mais cara (6%), 
tendo Campinas/SP a mais 
barata (-2%).

A pesquisa “Custo de 
Vida Nacional” mede a va-
riação de preços comparati-
vos de aproximadamente de 
200 itens divididos em dez 
categorias. Utilizando essa 
cesta e premissas, São Paulo 
foi usada como base e com-
parada a outras 16 cidades 
brasileiras. A escolha de São 
Paulo como referência se 
deve ao fato de a metrópole 
ser o maior centro comer-
cial do Brasil.

Pesquisadores indepen-
dentes baseados em cada 
cidade foram responsáveis 
pela coleta de preços de 
aproximadamente 200 itens 
reagrupados nas categorias: 
Serviços Domésticos; Re-
feição fora de casa; Esporte 
e Lazer; Cuidados Pessoais; 
Álcool e Tabaco; Roupas e 
Calçados; Refeição em casa; 
Serviços de utilidade públi-
ca; Suprimentos Domésti-
cos; e Transporte.

STF: lei que proíbe uso de animais  
em teste de cosméticos é mantida

O Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF) decidiu 

nesta quinta-feira manter 
a proibição da utilização 
de animais em testes expe-
rimentais de cosméticos, 
produtos de higiene pessoal 
e de limpeza no Estado do 
Rio de Janeiro. Por maioria 
dos votos, os ministros vali-
daram o dispositivo da nor-
ma estadual que estabeleceu 
a medida. 

O caso chegou ao STF 
por meio de uma ação pro-
tocolada na Corte em 2018 

pela Associação Brasilei-
ra da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cos-
méticos (Abihpec). 

A entidade alegou que a 
Lei Estadual 7.814/2017, 
aprovada pela Assembleia 
Legislativa do Rio de Janei-
ro (Alerj), é inconstitucional 
por tratar de matéria sobre 
proteção ao meio ambiente, 
proibir a circulação de pro-
dutos que foram testados 
em animais e criar regras 
de rotulagem, questões que 
seriam de competência do 
Congresso Nacional. 

Por maioria de votos, 
os ministros seguiram vo-
to proferido pelo relator, 
Gilmar Mendes. Para o 
ministro, o estado pode 
estabelecer medidas para 
proibir os testes em ani-
mais, mas não pode res-
tringir a comercialização 
dos produtos. 

Segundo o ministro, o 
Rio apenas estabeleceu um 
patamar maior de proteção 
do meio ambiente e não in-
vadiu a competência federal 
para tratar do assunto.

“As leis estaduais que ve-

dam a utilização de animais 
para o desenvolvimento de 
experimentos e testes de 
produtos cosméticos pare-
cem concretizar o exercício 
de competência legislativa 
plena dos próprios estados 
ante a inexistência de disci-
plina a nível federal”, afir-
mou. 

Contudo, no julgamento, 
os ministros consideraram 
inconstitucional o dispo-
sitivo da lei que proibiu a 
comercialização de produ-
tos derivados dos testes no 
estado.
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REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 2ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit 
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de 
Recebíveis Imobiliários S/A, CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), 
nos termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo 
de Securitização”), vem pela presente, em segunda ordem, convocar 
os Titulares dos CRI da 1ª Série da 2ª Emisssão dos CRIs da Emissora 
(“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI da 
Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 07 de junho de 2021, 
às 14h00 (quatorze horas) de forma exclusivamente digital, através da 
plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado 
individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos 
termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”). A Ordem do Dia da Assembleia Geral será a seguinte: 
(i) Deliberar acerca da substituição do índice de atualização monetária 
dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, de acordo com a solicitação recebida pela 
Emissora; (ii) autorização para que a Emissora, em conjunto com o Agente 
Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as 
deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos da 
Emissão, caso necessário. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do 
Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemente de 
terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido. Em razão da 
situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha 
com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia 
Geral será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, 
cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por 
correio eletrônico para ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.com.br, os 
documentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares 
dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares 
dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão 
aceitos como documentos de representação: participante pessoa física - 
cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração 
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular 
do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato 
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário 
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não 
se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é 
atribuído nos documentos da Emissão. 

Rio de Janeiro, 26 de Maio de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME N° 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Em decorrência das medidas de 
prevenção contra a Covid-19, esta Reunião do Conselho de Administração é 
realizada remotamente, com participação de seus membros por videoconferência, 
nos termos do Parágrafo Segundo da Cláusula 27 do Estatuto Social da OceanPact 
Serviços Marítimos S.A. (“OceanPact” ou “Companhia”), no dia 12 de maio de 2021,  
às 08 horas. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reunião devidamente convocada, 
nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração, registrada a 
presença da totalidade dos membros do órgão. Presentes, também, a convite do 
Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores da Companhia, Maxim Medvedovsky; o Gerente Financeiro, Vitor Kume 
e o Gerente da Controladoria, Fabio Beildeck; a Sra. Gabriela Rocha Werberich e o 
Sr. Diego Wailer, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu, auditor independente 
da Companhia; a Coordenadora do Comitê de Auditoria e Compliance, Ana Maria 
Siqueira Dantas, os quais permaneceram na reunião durante a discussão do item 
(i) da Ordem do Dia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo 
Fernandez Trindade, que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-
los. 4. ORDEM DO DIA: (i) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as 
contas apresentadas pela Diretoria Financeira, bem como às Informações Trimestrais 
da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2021 findo em 31 de março; (ii) Aprovar a 
convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 
segunda convocação, no dia 27 de maio de 2021, às 15h. 5. APRESENTAÇÕES 
E DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem 
do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade 
de votos e sem qualquer ressalva: (i) Manifestar-se favoravelmente ao relatório da 
administração, às contas apresentadas pela Diretoria Financeira e às Informações 
Trimestrais da Companhia, acompanhadas do parecer emitido pelo Comitê de 
Auditoria e Compliance, referentes ao 1º trimestre de 2021 findo em 31 de março; 
(ii) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a 
ser realizada em segunda convocação, no dia 27 de maio de 2021, às 15h, fim de 
deliberar sobre a alteração do caput da Cláusula 5ª e a exclusão da Cláusula 58 do 
Estatuto Social da Companhia e a consequente consolidação do Estatuto Social.  
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se 
lavrou a presente ata, nos termos do §1º do art. 142 da Lei das S.A., com relação à qual, 
após lida e achada conforme, todos os presentes manifestaram a sua concordância 
nos termos do Cláusula 7.6 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o 
que certifica o ora signatário. Conselheiros presentes: Marcelo Fernandez Trindade, 
Luis Antonio Gomes Araujo, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira 
Pinheiro de Andrade e Carlos Gustavo Perret Simas. Rio de Janeiro, 12 de maio de 
2021. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário. Jucerja nº 4074652, em 26/05/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia  Aberta – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA JOÃO 
FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA 
EM 26 DE MAIO DE 2021. 1) DATA, HORA E LOCAL: 26 de maio de 
2021, às 10:00 horas, mediante conferência telefônica, na forma autorizada 
pelo artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. 2) PRESENTES: Todos 
os membros do Conselho de Administração, a saber, os Conselheiros Srs. 
Antônio José de Almeida Carneiro, José Luiz Villar Boardman e Luiz Serafim 
Spínola Santos. Dispensada a convocação na forma do Estatuto Social 
diante da participação da totalidade dos Conselheiros. 3) MESA: Presidente: 
Sr. Antônio José de Almeida Carneiro. Secretário: Sr. Roberto Alexandre 
de A. A. Q. Correa. 4) ASSUNTOS DISCUTIDOS E DELIBERAÇÕES: 
Reeleição da Diretoria – Tendo em vista o encerramento, na data da 
realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a saber, em 30 de 
abril de 2021, do mandato dos Diretores, os Conselheiros, por unanimidade, 
decidem reeleger os integrantes da atual Diretoria: para o cargo de Diretor 
Geral da Companhia, foi reeleito o Sr. Roberto Alexandre de Alencar 
Araripe Quilelli Correa, brasileiro, separado judicialmente, administrador, 
portador da carteira de identidade nº 07.357.874-2, expedida pelo IFP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 850.819.657-15, residente e domiciliado nesta 
cidade, com escritório à Avenida das Américas nº. 3443, Bloco 3, Lojas 108 
e 105, Barra da Tijuca, CEP. 22631-003, Rio de Janeiro, RJ, o qual cumulará 
o cargo de Diretor Geral da Companhia com o de Diretor de Relações com 
Investidores, e para compor a Diretoria, no cargo de Diretor sem designação 
específica, foi reeleito o Sr. José Luiz Villar Boardman, brasileiro, casado 
pelo regime da separação total de bens, engenheiro, portador da identidade 
nº 01.818.843-3, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 
094.250.477-15, residente e domiciliado à Rua Prudente de Moraes, nº 
1588, apto. 402, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ. A reeleição ora efetivada é 
para um mandato de 1 (um) ano contado da presente data, ou seja, até 25 
de maio de 2022, ficando ratificados todos os atos praticados anteriormente 
pela Diretoria atual. Os Diretores reeleitos declararam, sob as penas da 
lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra 
a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não 
estando incursos em nenhum crime que os impeça de exercer atividade 
empresarial, comercial ou participar da administração da sociedade, nos 
termos do art. 147º da Lei nº 6.404/76 e §1º do art. 1.011 do Código Civil. 5) 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 
lavrada a presente Ata. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada 
em livro próprio. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021. Antonio José de 
Almeida Carneiro - Presidente; Roberto Alexandre de Alencar Araripe 
Quilelli Correa - Secretário. 

SALOBO METAIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 33.931.478/0001-94 - NIRE nº 33.3.0016452-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 
DE ABRIL DE 2021. 1. Data, hora e local: No dia 27 de abril de 2021, às 
10:00 horas, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da 
Salobo Metais S.A. (“Companhia”) de forma digital, por meio de conferência 
eletrônica, em razão da pandemia de COVID-19, nos termos dos artigos 121, 
parágrafo único, e 124, parágrafo 2º-A, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, 
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação nos 
termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei no 6.404/76, tendo em vista a 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por seu 
procurador, Sr. José Luiz Marques Santana, e a acionista Docepar S.A. 
(“Docepar”) representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de 
Moura e Cunha, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis, que cumprem orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos 
da Vale Srs. Carlos Henrique Senna Medeiros e Alexandre Silva D’Ambrosio, 
conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 095, de 
26/04/2021. Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação desta 
AGE e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. José 
Luiz Marques Santana - Presidente; Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis - Secretário. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, 
aprovar: (i) a retificação do item 5.5 da ata da AGE da Companhia realizada 
em 12/10/2019 e ratificação de seus demais itens; (ii) o reconhecimento da 
renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (iii) a eleição de novo 
membro para a Diretoria da Companhia. 5. Deliberações aprovadas por 
unanimidade: As acionistas deliberaram e aprovaram, sem quaisquer 
ressalvas, as matérias abaixo: 5.1. A lavratura da presente ata sob a forma 
de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, 
da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias 
quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em 
vigor; 5.2. a retificação do item 5.5 da ata da AGE da Companhia realizada 
em 12/10/2019 para alterar, na consolidação do quadro dos membros da 
Diretoria da Companhia, o prazo de mandato do então Diretor-Presidente 
da Companhia, Sr. Luis Gustavo Reche, de 11/10/2018 a 10/09/2020 para 
28/09/2018 a 10/09/2020; 5.3. a consignação da renúncia do Sr. Fabio Martins 
Cesconetto ao cargo de Diretor da Companhia, ocorrida em 26/04/2021, a 
quem foram consignados votos de agradecimento pelos relevantes serviços 
prestados à Companhia; 5.4. tendo em vista o disposto no item 5.3 acima, a 
eleição do Sr. Paulo Fernando de Toledo Damasceno, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 10.602.597-1, expedida 
pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 148.047.918-76, com endereço 
comercial na Rua Grajaú, nº 63, Bairro Núcleo Urbano de Carajás, no 
município de Parauapebas, estado do Pará, CEP 68.516-000, para o cargo 
de Diretor da Companhia, em substituição ao Sr. Fabio Martins Cesconetto, 
que renunciou ao referido cargo em 26/04/2021; 5.4.1. o Diretor ora eleito, 
que cumprirá o restante do prazo de mandato do substituído, tal seja, até 
03/01/2024, tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de 
posse que conterá declaração de não impedimento para o exercício de suas 
funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; 5.4.2. tendo em vista o 
disposto nos itens 5.3 e 5.4, o atual quadro de Diretores da Companhia fica 
consolidado conforme abaixo:

Diretores Cargo Gestão
Vago Diretor-Presidente -

Paulo Fernando de Toledo Damasceno

Diretor

27/04/2021 a 
03/01/2024

Marcio Felipe Milheiro Aigner 04/01/2021 a 
03/01/2024José Luiz Marques Santana

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa 
declarou que esta assembleia atendeu todos os requisitos para sua 
realização, em observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho 
de 2020. Em seguida, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata 
que, tendo sido lida, achada conforme foi aprovada e assinada pelos 
membros da Mesa e pelas acionistas presentes. Rio de Janeiro, 27 de abril 
de 2021. Assinaturas: Mesa: José Luiz Marques Santana - Presidente 
- Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - 
Secretário - Assinado digitalmente. Acionistas: VALE S.A. p.p. José Luiz 
Marques Santana; Docepar S.A.; João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-
Presidente - Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis - Diretor - Assinado digitalmente. JUCERJA em 26/05/2021 sob o nº 
4074192. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SANTA TERESA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 20.324.450/0001-47 - NIRE 33.3.0031241-2

Ata de AGE em 30/04/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 30/04/21, às 
10h, na sede social da Cia., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, 
Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, 
nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), tendo em vista o comparecimento de acionista representando a to-
talidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Presidente: Rodrigo 
Brandão Feitosa. Secretária: Bianca Nunes Falcone. 4. Lavratura da Ata: 
A acionista presente aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário, 
nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A. 5. Ordem do Dia: Discutir e 
deliberar a respeito da incorporação da Cia. pela No Zebra Network S.A., 
S.A., com sede na Rua Vergueiro, 1061/131 e 132, 4 boxes, Liberdade/SP, 
CNPJ 04.883.570/0001-28 (“Incorporadora”) (a “Incorporação”), incluindo: 
(i) a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação, firmado em 
30/04/21 pelas administrações da Cia. e da Incorporadora (“Protocolo”); (ii) 
a ratificação e aprovação da contratação e nomeação da empresa especia-
lizada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, com sede 
na Rua do Passeio, 62/6º, Centro/RJ, CNPJ 08.681.365/0001-30 e CRC/
RJ 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), que avaliou o patrimônio líquido 
contábil da Cia. a ser incorporada pela Incorporadora pelo valor patrimonial 
contábil; (iii) a aprovação do laudo de avaliação da Cia. preparado pela Em-
presa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), com base no balanço patrimonial 
contábil da Cia. levantado em 31/03/21; e (iv) a aprovação da Incorporação 
da Cia. pela Incorporadora e a autorização à diretoriada Cia. a adotar todas 
as medidas e providências necessárias para implementar a Incorporação. 
6. Deliberações Tomadas: Instalada a assembleia, a acionista aprovou, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em relação à Incorporação da Cia. 
pela Incorporadora: (i) a aprovação do Protocolo, que passa a integrar esta 
ata para todos os fins e efeitos legais como Anexo I; (ii) a ratificação e 
aprovação da contratação e nomeação da Empresa Avaliadora, que avaliou 
o patrimônio líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela Incorporadora 
pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, que 
avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. em R$48.603.281,86, cuja com-
posição está detalhada no Laudo de Avaliação, sendo certo que o Laudo de 
Avaliação é anexo ao Protocolo; e (iv) a aprovação da Incorporação da Cia. 
pela Incorporadora, nos termos e condições do Protocolo e do Laudo de 
Avaliação, sendo que, mediante a aprovação da Incorporação em delibera-
ção societária da Incorporadora, a Incorporadora sucederá a Cia. em todos 
os seus direitos e obrigações, e a Cia. será extinta. Também foi aprovada 
a autorização para que a diretoria da Cia. adote todas as medidas e provi-
dências necessárias para implementar a Incorporação, conforme as delibe-
rações acima. 7. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais 
havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer dos presentes, 
foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e 
aprovada, foi assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presiden-
te: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Bianca Nunes Falcone. Acionista 
Presente: Manaslu Brasil Partners I K - Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia Investimento no Exterior, por BRL Trust Investimentos 
Ltda. RJ, 30/04/21. Jucerja em 27/05/21 sob o nº 4075023. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
14/05/2021: Data, Horário e Local: Aos 14/05/2021, às 10:00hs, na sede 
social da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 
701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretá-
ria. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a 
totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada 
a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia do Sr. Hu Xinmiao como membro do 
Conselho de Administração; (ii) a nomeação do Sr. Zhao Quanmin como 
membro do Conselho de Administração; e (iii) a ratificação e consolidação 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações 
Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos: (i) o pedido de 
renúncia do Sr. Hu Xinmiao como membro do Conselho de Administração; 
(ii) a nomeação do Sr. Zhao Quanmin como membro e Vice-Presidente do 
Conselho de Administração; e (iii) a ratificação e consolidação dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações Aprovadas: Os 
acionistas aprovam por unanimidade de votos: (i) aceitar a renúncia do Sr. Hu 
Xinmiao como membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleito 
pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 14/03/2019 (indicado pela acio-
nista Tiptop Luxembourg S.A.R.L.), conforme carta de renúncia apresentada 
à Companhia; (ii) aprovar a eleição como membro do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, por indicação da acionista Tiptop Luxembourg S.A.R.L, 
do Sr. Zhao Quanmin, cidadão chinês, casado, portador do passaporte chinês 
nº PE 1785867, com endereço em A6 Huixin Dong Street, Chaoyang District, 
Cidade de Pequim, República Popular da China. O Conselheiro ora eleito é 
investido em seu cargo mediante a assinatura do Termo de Posse e Desim-
pedimento, para os fins do art. 147, §§1º e 2º da Lei 6.404/76; e (iii) ratificar 
e consolidar o Conselho de Administração da Companhia, que é composto 
pelo Sr. Manuel Tomás Garcia Blanco, como Presidente do Conselho, Sr. 
Zhao Quanmin, como Vice-Presidente do Conselho, Sr. Miguel Ernesto 
Klingenberg Calvo, Sr. Lu Mingguo, Sr. José Ángel Murillas Angoiti, Sra. 
Liu Wenfeng, Sr. José Carlos de Vicente Bravo, Sr. Hou Jianguo, Sr. Da-
vid de Cáceres Núñez e Sr. Mariano Carlos Ferrari, todos com mandato a 
se encerrar na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar em 
2022. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, 
e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a 
Assembléia 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 Masso-
cato 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. RJ, 14/05/2021. Caro-
lina Assano Massocato Escobar - Secretária da Mesa. Jucerja nº 4073852 
em 25/05/2021.

Confiança da indústria sobe em maio
O Índice de Con-

fiança da Indús-
tria, medido pela 

Fundação Getulio Vargas 
(FGV), subiu 0,7 ponto na 
passagem de abril para maio 
deste ano. A alta veio de-
pois de quatro quedas con-
secutivas. Com o resultado, 
o indicador chegou a 104,2 
pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos, e retor-
nou ao patamar de março 
deste ano.

O resultado foi in-
fluenciado pelo aumento 
do otimismo dos empre-
sários da indústria bra-
sileira em relação aos 
próximos meses, quesito 
medido pelo Índice de 
Expectativas, que subiu 
2,1 pontos e chegou 99 

pontos. Já o Índice da Si-
tuação Atual, que mede 
a confiança no presente, 
recuou 0,5 ponto e atin-
giu 109,5 pontos.

“O avanço da vacinação, 
embora lento, e a recupera-
ção de economias externas, 
ampliando as exportações, 
são elementos que tendem 
a contribuir com a melho-
ra das expectativas para o 
próximo semestre”, afirma 
a economista da FGV Clau-
dia Perdigão.

O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada da in-
dústria subiu 1,1 ponto per-
centual, para 77,8%.

Já segundo o Levan-
tamento de Conjuntura, 
elaborado pela Federação 
das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp) e pe-
lo Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Ciesp), em abril, as ven-
das reais da indústria pau-
lista apresentaram cresci-
mento de 0,9% em relação 
a março, excluídos os efei-
tos sazonais. O Nível de 
Utilização da Capacidade 
Instalada (Nuci) atingiu 
80%, alta de 0,2 ponto 
percentual em compara-
ção a março, mantendo-se 
acima da média histórica 
(79,4%). Já as horas tra-
balhadas na produção ti-
veram recuo de 0,2% em 
abril.

Segundo as entidades, 
apesar do agravamento da 
pandemia do novo corona-
vírus, a indústria paulista 

teve um desempenho me-
lhor em abril deste ano do 
que na passagem de março 
para abril do ano passado, 
quando os indicadores ti-
veram quedas expressivas 
de 21,5% nas vendas re-
ais, de 20,2% nas horas 
trabalhadas e de 11,5 pon-
tos percentuais no Nuci. 
“Uma das razões para a 
recuperação da indústria 
neste ano é o aprendizado 
acumulado ao longo dos 
meses, refletindo na ado-
ção de protocolos eficien-
tes, e permitindo a conti-
nuidade da atividade dos 
setores industriais”, dizem 
as entidades.

A expectativa é que, no 
restante deste ano, a ativida-
de industrial seja estimula-

da pelas exportações, pelos 
baixos estoques e também 
pelo progresso da vacina-
ção.

Entretanto, a pesquisa 
Sensor apresentou aumen-
to de 5 pontos em maio, 
fechando em 53,9 pontos. 
Números acima dos 50 
pontos indicam melhora 
da atividade industrial pau-
lista no mês. Dentro dessa 
pesquisa, três indicado-
res apresentaram um bom 
crescimento no período. O 
indicador mercado apre-
sentou um bom resultado, 
passando de 47,2 pontos 
em abril para 51,7 em maio. 
As vendas também cresce-
ram, avançando 3,3 pontos 
no período e fechando com 
54 pontos. Investimentos 

também tiveram outro bom 
resultado, com aumento de 
10,8 pontos em relação a 
abril, somando 53,8 pontos 
em maio.

No entanto, o indica-
dor do nível de emprego 
desacelerou, passando de 
51,9 pontos em abril para 
51,2 pontos em maio. Ape-
sar disso, por estar acima 
dos 50 pontos, o indicador 
ainda indica aumento do 
emprego no mês de maio. 
Quanto aos estoques, eles 
permaneceram com níveis 
abaixo do planejado pelas 
empresas, passando de 51,6 
pontos para 53 pontos em 
maio. Segundo as entidades, 
neste caso, número superior 
a 50 pontos indica estoque 
abaixo do desejável.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia Aberta. CNPJ 00.743.065/0001-27. NIRE: 33300161899. 

ATA DA AGOE. 1. Data, hora e local. Às 10h do dia 26/04/2021, de forma exclu-
sivamente virtual, via plataforma Teams. 2. Convocação. Por avisos publicados 
no DOERJ em 08, 09 e 12/04/2021 (pgs. 54, 31 e 28, respectivamente); e no 
Monitor Mercantil em 08, 09 e 12/04/2021 (pgs. 05, 06 e 04, respectivamente). 3. 
Presença. Acionistas representando a totalidade do capital social. Presente ain-
da os representantes do auditor independente da Cia, PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes. 4. Mesa. Presidente: Arthur Prado Silva. Secretário: 
Viviane Rodrigues. 5. Ordem do Dia. AGO: i) Apreciação do Relatório da Adm 
e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com 
as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no DOERJ no dia 26/03/2021; 
ii) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/2020 e destinação do 
Lucro Líquido do exercício; e, iii) Definição do número de membros para compor 
o Conselho de Adm e eleição dos membros. AGE; iv) Fixação da remuneração 
anual global dos administradores para o exercício social de 2021. 6. Delibera-
ções tomadas por unanimidade. Em AGO: 6.1 Aprovar, sem reservas, o Re-
latório da Adm e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos 
auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2020, em con-
formidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e DOERJ no dia 
26/03/2021; 6.2 Aprovar, sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercí-
cio findo em 31/12/2020, no valor de R$ 369.395.792,63 (trezentos e sessenta 
e nove milhões, trezentos e noventa e cinco mil e setecentos e noventa e dois 
reais e sessenta e três centavos) da seguinte forma: (i) A Cia deixa de constituir 
a Reserva Legal, tendo em vista já ter atingido o limite de 20% do capital social, 
nos termos do Art 193 da Lei das S/A e alterações posteriores; (ii) Distribuição 
de Proventos, no valor total de R$160.568.948,16 (cento e sessenta milhões, 
quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezes-
seis centavos), correspondente ao valor bruto de  R$ 0,745115422 e ao valor 
líquido de  R$ 0,633348108 por ação do capital social, sendo: (ii.a) Juros Sobre 
Capital Próprio no valor de R$15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil 
reais), correspondente ao valor bruto de R$ 0,071927288 e ao valor líquido R$ 
0,061138194 por ação do capital social, deliberados na Reunião do Conselho 
de Adm realizada em 30/12/2020 aos acionistas detentores de posição acioná-
ria em 06 de janeiro de 2021, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios 
relativos ao exercício social de 2020; (ii.b) JCP no valor de R$9.400.000,00 
(nove milhões e quatrocentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R$ 
0,04362042 e ao valor líquido R$ 0,037077357 por ação do capital social, delibe-
rados na Reunião do Conselho de Adm realizada em 26/02/2021 aos acionistas 
detentores de posição acionária em 03/03/2021, imputados aos dividendos mí-
nimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2020; (ii.c) Dividendos com-
plementares ao mínimo obrigatório no montante de R$67.448.948,16 (sessenta 
e sete milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito 
reais e dezesseis centavos), correspondente ao valor bruto de R$ 0,312994835 
por ação do capital social, aos acionistas detentores de posição acionária em 
29/04/2021; e, (ii.d) dividendos adicionais no montante de R$68.220.000,00 
(sessenta e oito milhões, duzentos e vinte mil reais), correspondente ao valor 
bruto de R$ 0,316572878 por ação do capital social, aos acionistas detentores 
de posição acionária em 29/04/2021. Os proventos acima serão pagos a partir de 
30/04/2021; e, (iii) Constituição de Reserva de Lucros a Realizar, no valor de R$ 
208.826.844,47 (duzentos e oito milhões, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos 
e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), representando a parcela 
do lucro do exercício findo em 31/12/2020 remanescente após as destinações 
acima referidas, nos termos do art 202, II da Lei nº 6.404/76. 6.3 Aprovar, com 
abstenção do acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social –PETROS, 
a definição de 4 membros para compor o Conselho de Adm e a eleição dos 
membros, todos com mandato de 2 (dois) anos, até a AGO a ser realizada em 
2023, a saber: como Presidente, Sr. ARTHUR PRADO SILVA, brasileiro, ca-
sado, advogado, identidade 117.447 - OAB/RJ, CPF/ME 991.897.047-20, com 
endereço profissional à Praia de Botafogo, 501, 4º andar, RJ– RJ; e como mem-
bros, Sr. GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY, brasileiro, divorciado, eco-
nomista, identidade 091656678 - IFP/RJ, CPF/ME 084.489.987-90, com ende-
reço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; Sr. 
ISAAC BERENSZTEJN, brasileiro, casado, formado em Engenharia, identidade 
3.174.052 IFP, CPF/ME 332.872.367-68, com domicílio à Av. Vieira Souto 230, 
230 – 402 – Ipanema, Rio de Janeiro-RJ; e, Sr. WAGNER DE SOUSA NASCI-
MENTO, brasileiro, casado, formado em Adm, identidade MG – 5.974.320, CPF/
ME 797.348.556-20, com domicílio à Rua José Horta Costa, 274 - Bairro Alvora-
da – Contagem/MG. Os Conselheiros ora eleitos declararam não estar incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades 
mercantis e atender aos requisitos previstos no art 1.011 da Lei nº 10.406/2002, 
e no art 147 da Lei nº 6.404/76. Em AGE:6.4 Aprovar, sem reservas, a fixação 
da remuneração anual global dos Administradores em até R$921.600,00, sendo 
de até R$576.000,00 para o Conselho de Adm e até R$345.600,00 para a Dire-
toria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto 
nos Artigos 11 e 13 do Estatuto Social da Cia. 7. Encerramento. Nada mais 
havendo a tratar, foi a assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a 
presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Arthur Prado Silva (Presidente); 
Sra. Viviane Rodrigues (Secretária). Acionistas Presentes: PREVI - Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco Do Brasil, por sua procuradora Viviane 
Rodrigues; Singular Fundo de Investimento em Ações, por seu procurador Paulo 
de Sá Pereira; Fundação CESP, por seu procurador Paulo de Sá Pereira, Funda-
ção Petrobras de Seguridade Social – PETROS, por seu procurador Andre Luiz 
da Rocha Dias; e, Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, por seu 
procurador Giovanny Pereira Pinheiro. “Certifico que a presente é cópia fiel da 
ata lavrada em livro próprio.” Arquivada na Jucerja em 24/05/2021 sob o número 
00004072424- Bernardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES 
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁ-
RIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos 
das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), 
vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), para 
a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia Geral”) a se realizar 
no dia 01/06/2021 às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, através 
da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado 
individualmente, pela Securitizadora aos Titulares dos CRI devidamente habili-
tados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo 
em vista a repactuação aprovada pelos Titulares dos CRI na Assembleia Geral 
de Titulares dos CRI realizada em 24 de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e 
que na referida assembleia, segundo o entendimento do Agente Fiduciário, 
não constou de forma clara: (a) as novas datas das parcelas de pagamento 
de principal e juros dos CRI (“Fluxo de Pagamento”); (b) a alteração da Data 
de Vencimento dos CRI, conforme definido no Termo de Securitização; (c) a 
definição do termo “arrecadação” para recomposição da Reserva de Liquidez, 
para que seja dada ciência que este faz referência a arrecadação dos Créditos 
Imobiliários, conforme definido no Termo de Securitização; e (d) a definição 
de que a concessão do período de carência foi apenas para o pagamento de 
principal e juros dos CRI nos meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o 
pagamento de principal dos CRI nos meses de setembro, outubro e novembro 
de 2020 e não para o pagamento dos Créditos Imobiliários pelos devedores. 
Assim, mediante o exposto acerca dos itens acima que não constaram de for-
ma explicita em ata, deliberar acerca das alterações das deliberações tomadas 
na AGT 24/06/2020 para aprovação expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b) 
da alteração da Data de Vencimento dos CRI; (c) da definição do termo “arre-
cadação”; (d) a ratificação do período de carência dos CRI. (ii) Declaração ou 
não do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento 
do  Procedimento de Substituição dos Compromissos de Compra e Venda 
desenquadrados, conforme definido na cláusula 9.7 do Contrato de Cessão 
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 21 de fevereiro de 2018 
(“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de recomposição da Reserva 
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendimentos Imobiliários Sul 
de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY Construções Empreen-
dimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e 
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa 
Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) nos termos da cláusula 
9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do Instrumento Parti-
cular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos 
de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de 
Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas 
pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no item (ii) 
da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento 
das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração 
de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento an-
tecipado da Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora so-
bre quais medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente, 
poderão apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada 
para aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação 
de proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá 
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da proposta e 
convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a aprovação da referida pro-
posta será deliberada; (iv) Deliberação sobre a solicitação das Cedentes, para 
alteração da cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitização, pas-
sando o índice de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV para IPCA/ 
IBGE, sendo certo que os Titulares dos CRI deverão informar na Assembleia 
a data na qual passará a valer a alteração, caso aprovado este item; (v) Caso 
aprovados os itens acima da Ordem do Dia, autorização para que a Emissora, 
em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessá-
rias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos 
Documentos da Emissão; A Emissora esclarece ainda que, conforme o dis-
posto no item (i) da Ordem do Dia, será necessário aos Titulares de CRI, pre-
sentes na AGT, a ratificação das deliberações tomadas na AGT 24/06/2020, 
em virtude da constatação feita pelo Agente Fiduciário, de que a ata da AGT 
24/06/2020 não foi suficientemente clara quanto às referidas deliberações. As 
deliberações constantes nos itens (ii), (iv) e (v) da Ordem do Dia, para serem 
aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem 50% 
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação, nos termos da Cláusula 
10.10 do Termo de Securitização. Com relação as deliberações constantes 
nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter 
votos de Titulares dos CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI em cir-
culação, nos termos da cláusula 10.11 do Termo de Securitização. Uma vez 
aprovadas, as matérias da Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares 
dos CRI. Em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a 
Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que en-
viarem por correio eletrônico ri@reit.com.br e contencioso@pentagono-
trustee.com.br, os documentos que comprovem os poderes de representa-
ção dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição 
de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Os documentos e 
informações relacionados à Ordem do Dia, encontram-se à disposição para 
consulta dos Titulares dos CRI na sede da Emissora e no endereço eletrônico 
www.reit.net.br, mediante senha a ser disponibilizada pela Emissora aos Titu-
lares dos CRI que a solicitarem por escrito por correio eletrônico ri@reit.com.
br. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: 
participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade 
do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assina-
tura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de 
identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada 
do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de 
documento societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e 
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) 
com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acom-
panhada de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia Aberta. CNPJ 02.162.616/0001-94. NIRE: 33300166190. 

ATA DA AGOE. Data, hora e local. Às 15h do dia 27/04/2021, de forma exclu-
sivamente virtual, via plataforma Teams. Convocação. A convocação é dispen-
sada nos termos do art 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, em face da presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Cia, conforme assina-
turas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presença. Acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Helder Rocha Falcão. 
Secretária: Viviane Rodrigues. Ordem do Dia. Aprovar o Relatório da Adm e 
as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com 
as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no DOERJ no dia 26/03/2021; 
Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/2020 e destinação do Lu-
cro Líquido do exercício; Eleição de membro do Conselho de Adm; Em AGE: Fi-
xação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social 
de 2021. Deliberações tomadas por unanimidade. Em AGO: Registrada a 
abstenção do acionista Helder Rocha Falcão, Administrador da Cia, o acionista 
aprovou, sem ressalvas, o Relatório da Adm e as Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício findo em 31/12/2020, em conformidade com as publica-
ções efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no DOERJ no dia 26/03/2021; Re-
gistrada a abstenção do acionista Helder Rocha Falcão, Administrador da Cia, 
o acionista aprovou, sem ressalvas a destinação do lucro líquido do exercício 
findo em 31/12/2020, no valor de R$ 19.188.328,77 (dezenove milhões, cento e 
oitenta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) da se-
guinte forma: (i) A Cia deixa de constituir a Reserva Legal, tendo em vista já ter 
atingido o limite de 20% do capital social, nos termos do Art 193 da Lei 6474/76 
e alterações posteriores; (ii) Distribuição de Proventos, no valor total de R$ 
4.797.082,19 (quatro milhões, setecentos e noventa e sete mil, oitenta e dois re-
ais e dezenove centavos), correspondente ao valor bruto de R$ 0,09148276818 
e ao valor líquido de R$ 0,077760353 por ação do capital social, sendo: (ii.a) 
JCP no valor de R$ 2.953.000,00 (dois milhões e novecentos e cinquenta e três 
mil reais), correspondente ao valor bruto de valor bruto de R$ 0,05631519406 
e ao valor líquido de R$ 0,047867915 por ação do capital social, deliberado 
na Reunião do Conselho de Adm realizada em 22/12/2020 aos acionistas de-
tentores de posição acionária em 28/12/2020, imputados aos dividendos míni-
mos obrigatórios; e, (ii.b) Dividendos complementares ao mínimo obrigatório no 
montante de R$ 1.844.082,19 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, 
oitenta e dois reais e dezenove centavos), correspondente ao valor bruto de R$ 
0,03516757412 por ação do capital social, aos acionistas detentores de posição 
acionária em 03/05/2021. (iii) Constituição de Reserva de Lucros a Realizar, no 
montante de R$ 14.391.246,58 (catorze milhões, trezentos e noventa e um mil, 
duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Os proventos 
objeto do item “ii.a” serão pagos aos acionistas a partir de 17/05/2021 e os pro-
ventos objeto do item “ii.b” serão pagos em data a ser oportunamente definida 
pela Cia até 31/12/2021. Registrada a abstenção do acionista Helder Rocha 
Falcão, Administrador da Cia, o acionista aprovou, sem ressalvas, a eleição dos 
Sr. Alexandre Martins Vita, brasileiro, engenheiro, identidade 05.685.811-64 
expedida pela SSP/BA e CPF 878.710.175-00, com domicílio profissional na 
Av. Tancredo Neves, 450 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, como membro 
titular do Conselho de Administração com mandato até a data de realização da 
Assembleia Geral de 2023. O Conselheiro eleito declarara não estar incurso 
em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades 
mercantis e atender aos requisitos previstos no art 1.011 da Lei nº 10.406/2002, 
e no art 147 da Lei 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29/05/2002. Em 
AGE: Registrada a abstenção do acionista Helder Rocha Falcão, Administrador 
da Cia, o acionista aprovou, sem ressalvas, a fixação da remuneração anual 
global dos administradores para o exercício social de 2021 em até R$ 9.200,00 
(nove mil e duzentos reais), sendo de até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 
para o Conselho de Adm e de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a Diretoria. 
A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos 
artigos 13 e 19 do Estatuto Social da Cia. Encerramento. Nada mais havendo 
a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente 
ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Helder Rocha Falcão (Presidente); Sra. 
Viviane Rodrigues (Secretária). Acionistas Presentes: Ennesa Fundo de Inves-
timento de Ações, por seu Gestor, Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda e 
Helder Rocha Falcão. RJ, 27/04/2021. “Certifico que a presente é cópia fiel da 
ata lavrada em livro próprio.” . Arquivado na Jucerja em em 21/05/2021 sob o 
número 00004071708 - Bernardo feijó Sampaio Berwanger - Secrtário Geral.

COOPSIGASCOMTRA- RJ - CNPJ Nº 29.737.943/0001-83.
Em cumprimento ao artigo 75 do estatuto, comunica que foi registrada,
tempestivamente, para concorrer a eleição da Coopsigascomtra - Coope-
rativa de apoio e orientação Psicológica aos ex-Empregados nas Empre-
sas produtos perigosos, distribuidoras e revendedoras de Gás, Combus-
tíveis, transportes e em Empresas do Setor de Minérios e Derivados do
Petróleo, do Estado do Rio de Janeiro, para o quadriênio 2021/2025, tendo
sido registrado um  único pedido de com a seguinte composição; Diretor
Presidente: Vitor Hugo Barreto Cabral; Diretor Vice-Presidente:
Enoque dos santos Bitencourt; Diretor Administrativo: Ubiraci dos
Santos Cesar; Diretor de Patrimônio:Leandro Schimitt ; Diretor
Financeiro: NazaretH Cosme da Fonseca Diretor Social: Jorge José
Gomes da Silva  ; Diretor Jurídico: Carlos Alberto dos Santos Mar-
ques ; amparados pelo art.55 da lei 5764/71, e para membros do Conse-
lho Fiscal: Gilson Dias, Josivaldo Simões Dias, José Alvaro Gama da
Silva, e suplentes, Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro, Renato Espindola
Moyses, Omirai Alves de Mello; E o prazo para  impugnação de candi-
datura é de 5 (cinco)dias contados da publicação nominal das chapas
registradas, através de requerimento, entregue na rua Francisco Portela
QD 62 LT 36, Jardim Gramacho, Duque de Caxias - RJ,no horário das
09h00 às 17h00, Duque de Caxias, 27 de maio de 2021, Estéfano Gonçal-
ves dos Santos  Presidente da comissão eleitoralATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

VIVACOOP COOPERATIVA DE VENDEDORES DE PLANOS DE SAÚDE
E ODONTOLÓGICOS DO ESTADO DO RIO DE  JANEIRO LTDA.

( EM LIQUIDAÇÃO )
CNPJ. 08.848.810/0001-04 / NIRE: 33.4.0004799-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os cooperados da VIVACOOP COOPERATIVA
DE VENDEDORES DE PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS DO
ESTADO DO RIO DE  JANEIRO LTDA (Em Liquidação ) , para a AGE, a se
realizar no dia 10 de Junho de 2021, na sede da Cooperativa na
Rua Coronel Francisco Soares,46 sala 207 - Centro – CEP.26.216-
032 - Nova Iguaçu - RJ, em 1º. convocação as 17:00h, com a
presença mínima de 2/3 dos cooperados; em 2ª convocação às
18:00h com a presença mínima de metade mais um dos
cooperados; em 3ª. e última convocação às 19:00h. com a
presença mínima de 10 cooperados para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: : I. Liquidação da Cooperativa, II. Eleição do
Liquidante da Cooperativa; III. Eleição do Conselho Fiscal Liquidante.
Rio de Janeiro, 28 de Maio de 2021.

Rosemary Barbosa da Silva - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da UNITÁXI – COOPERATIVA CENTRAL DE
SERVIÇOS DAS COOPERATIVAS DE TÁXI LTDA. CNPJ 26.132.312/0001-
42, no uso de suas atribuições, convoca seus 4 (quatro)  filiados, no gozo
de suas obrigações sociais, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA, dia 23 de Junho de 2021 (quinta-feira), que se realizará na rua Hercu-
lano Pena 667, Cavalcanti, Rio de Janeiro/RJ, às 07:00 horas em 1º convo-
cação, com a presença mínima de 2/3 dos cooperativados, ou às 08:00
horas em 2º convocação com presença mínima de metade e mais um dos
cooperativados, ou às 09:00 horas em 3º e última convocação com qual-
quer número de filiadas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I – Definição de Inclusão de novas filiadas; II – Definição das Diretrizes e
Planejamento para o ano para os próximos 12 meses; III – Eleição para os
cargos vagos do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2021.

Marcelo de Carvalho Reis. Diretor Administrativo.
Severino Vicente de Lima. Diretor Financeiro.
Ricardo Verardi Rodriguez. Diretor Comercial.
Claudinei Alves dos Reis. Diretor Operacional.

Três perguntas: os primeiros meses do Governo Biden e a economia
Por Jorge Priori

O presidente Joe Bi-
den tomou posse 
no dia 20 de ja-

neiro deste ano e acabou 
de completar quatro meses 
à frente da maior economia 
do planeta. Aproveitamos a 
oportunidade para conver-
sarmos com Edward Moya, 
analista sênior de mercado 
da OANDA, corretora de 
câmbio e provedora de ser-
viços de negociação online 
multiativos, dados de mo-
eda e análises, sediada em 
Nova York, Estados Uni-
dos.

O presidente Biden tem 
muito trabalho pela fren-

te. O PIB americano te-
ve uma retração de 3,5% 
em 2020, depois de cres-
cer 2,2% em 2019. Nesta 
quinta, o Departamento 
de Comércio dos Estados 
Unidos divulgou uma esti-
mativa de crescimento do 
PIB no primeiro trimestre 
de 2021 de 6,4% em com-
paração ao último trimes-
tre de 2020.

Como você avalia a 
forma como o Governo 
Biden tem conduzido a 
economia americana?

O presidente Biden teve 
uma missão em seus pri-
meiros 100 dias: vencer a 
Covid-19. O maior cho-

que para a economia glo-
bal desde a segunda guerra 
mundial, viu a maior eco-
nomia do mundo ser atin-
gida com mais força. Bi-
den entregou mais vacinas 
contra a Covid-19 e ajuda 
fiscal do que qualquer um 
esperava. É muito mais fá-
cil liderar um país quando 
seu partido controla a Câ-
mara e o Senado.

Biden está tendo um iní-
cio muito bom na presidên-
cia, mas será muito mais 
difícil depois das eleições 
de meio de mandato. Os 
republicanos devem recon-
quistar a Câmara em 2022.

Caso o plano de inves-

timentos em infraestru-
tura orçado em US$ 2,25 
trilhões, anunciado pelo 
presidente Biden no final 
de março, seja aprovado 
pelo Congresso america-
no, o seu financiamento 
via aumento de impostos 
das empresas pode com-
prometer os seus benefí-
cios?

Esse plano de investi-
mentos em infraestrutura 
terá muitas versões, mas os 
investidores não devem te-
mer um aumento massivo 
de impostos, porque isso 
não será aprovado pelos 
democratas conservadores. 
Biden terá que rever sua es-
tratégia tributária se os alia-

dos da América concorda-
rem com uma taxa mínima 
de imposto global para as 
empresas.

Como você está vendo 
a retomada da agenda 
da Economia Verde pelo 
presidente Biden?

A agenda verde de Biden 
será incorporada a seu plano 
de investimento em infraes-
trutura. Biden já bloqueou 
o oleoduto Keystone* nos 
EUA e isso irritou muitos 
americanos. Os empregos 
de ação climática que serão 
criados a partir de seus pla-
nos de infraestrutura leva-
rão tempo, então o impacto 
ainda não está claro.

Se seus planos de infra-
estrutura se mantiverem, a 
economia poderá gerar en-
tre 1 milhão e 1,2 milhão de 
empregos por ano nos seto-
res de eficiência energética 
e energia renovável. O Go-
verno Biden está lutando 
para ajudar áreas com mi-
neração de carvão e cidades 
com usinas de energia onde 
os combustíveis fósseis são 
os principais geradores de 
empregos.

* O Keystone Pipeline 
System é um sistema de ole-
oduto que interliga locais 
desde a província de Alber-
ta, no Canadá, ao Estado do 
Texas, Estados Unidos.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª SÉRIE DA 
2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A., ins-
crita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respec-
tivamente) da Emissora, vem, pela presente, convocar os Titulares dos CRI 
(“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares (“Assembleia Ge-
ral”) a se realizar no dia 16 de junho de 2021 às 15:00 horas, de forma ex-
clusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo 
o acesso disponibilizado individualmente pela Emissora aos Titulares dos CRI 
devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).  A Emissora recebeu da Prolotes 
Participações S.A. (“Cedente”), comunicação solicitando que fosse convoca-
da Assembleia Geral para deliberar sobre a apresentação de uma proposta 
de repactuação do fluxo de pagamento dos CRI aos seus investidores. Assim 
a Emissora convoca os Titulares a deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) Aprovação da repactuação do fluxo de pagamento dos CRI, para amortiza-
ção do saldo devedor pela tabela price (“PMT”); (ii)Aprovação da amortização 
antecipada do saldo devedor (“cash sweep”) com todo excedente de arreca-
dação; e (iii) Alteração do fundo de reserva de liquidez, equivalendo a 1 (uma) 
PMT do novo fluxo dos CRI. As deliberações constantes da ordem do dia, 
para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de CRI representan-
do a maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação (“Quórum 
de Aprovação”). Uma vez aprovada, a ordem do dia será oponível a todos os 
Titulares. A Emissora e o Agente Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-
-se a matéria constante da Ordem do Dia, estarão autorizados a tomar todas 
as providências necessárias para implementar as alterações necessárias. A 
presente convocação da Assembleia Geral será enviada, pelo agente fidu-
ciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao 
escriturador dos CRI, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a 
sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o 
previsto no Termo de Securitização. Em razão da situação de calamidade 
pública, visando à segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da 
CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da 
plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela 
Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e 
para gdc@gdcdtvm.com.br, os documentos que comprovem os poderes de 
representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua 
condição de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os 
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante 
pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do 
CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva 
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrô-
nica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade 
do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou 
contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento so-
cietário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digita-
lizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso represen-
tado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Qualquer informação 
acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou 
ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e gdc@gdcdtvm.com.br, 
respectivamente. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021.



7Monitor Mercantil   l  Sexta-feira, 28 de maio de 2021 Financeiro

Nota de crédito do Brasil segue negativa 
Fitch manteve a perspectiva da nota da dívida pública

A agência de classifi-
cação de risco Fitch 
manteve negativa a 

perspectiva da nota da dívi-
da pública brasileira. A de-
cisão foi divulgada no início 
da tarde desta quinta-feira e 
significa que a agência pode 
reduzir a nota do país nos 
próximos meses ou anos.

Desde maio do ano pas-
sado, a Fitch mantém o 
Brasil com perspectiva ne-
gativa. Atualmente, a agên-
cia concede nota BB- para 
o país, três níveis abaixo 
do grau de investimento, 
garantia de que o país não 
corre risco de dar calote na 
dívida pública.

Em comunicado, a agên-
cia informou que a pers-

pectiva negativa decorre 
de riscos para a consolida-
ção fiscal (reequilíbrio das 
contas públicas) e a possi-
bilidade de atraso na recu-
peração econômica, o que 
torna mais difícil estabilizar 
a dívida pública no médio 
prazo. A Fitch também ci-
tou incertezas em relação 
ao avanço da pandemia de 
Covid-19 no país e poten-
ciais atrasos no processo 
de vacinação como fatores 
que reforçam a perspectiva 
negativa.

Gastos públicos

“As pressões dos gastos 
públicos persistem e supor-
te fiscal adicional para lidar 

com as consequências da 
pandemia não pode ser des-
cartado. As contínuas fragi-
lidades fiscais, assim como 
o encurtamento da dívida, 
tornam o Brasil vulnerável a 
choques”, destacou a Fitch 
no texto.

Além da alta necessida-
de de financiamento (gran-
de necessidade de emitir 
títulos da dívida pública), 
o comunicado citou a rígi-
da estrutura fiscal, o fraco 
potencial de crescimento 
e o cenário político difícil 
como fatores que afetam o 
avanço das reformas fiscais 
e econômicas.

Apesar de listar riscos, a 
agência destacou que exis-
tem fatores que sustentam 

a manutenção da nota em 
BB-. O comunicado citou 
as elevadas reservas inter-
nacionais do país, a taxa de 
câmbio flexível e a renda 
per capita (renda dividida 
pelo número de habitantes) 
maior que a de outros países 
com economias semelhan-
tes. No entanto, uma severa 
deterioração nas condições 
de empréstimo dos merca-
dos doméstico e externo e 
uma grave diminuição das 
reservas internacionais po-
derão aumentar o risco de 
rebaixamento do país.

Estimativas

A Fitch projeta cresci-
mento de 3,3% para o Pro-

duto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços 
produzidos) do Brasil nes-
te ano e expansão de 2,5% 
em 2022. Segundo a agên-
cia, o resultado deste ano 
será afetado pela fraca base 
de comparação em 2020 e 
por fatores externos como 
a recuperação do comércio 
global e a elevação do preço 
das commodities (bens pri-
mários com cotação inter-
nacional).

De acordo com a Fitch, 
o déficit nominal – resul-
tado negativo das contas 
do governo incluindo os 
juros da dívida pública – 
deverá encerrar 2021 em 
7,4% do PIB, depois de 
chegar a 13,7% em 2020. 

O comunicado alertou 
para a inflação, informan-
do que ela deve superar o 
centro da meta, de 3,75% 
neste ano, por causa do 
preço das commodities e 
do dólar alto.

Segundo a agência Bra-
sil, a última vez em que a 
Fitch tinha rebaixado a no-
ta brasileira tinha sido em 
fevereiro de 2018, quando 
a classificação do país foi 
reduzida para três níveis 
abaixo do grau de investi-
mento. Essa é mesma nota 
concedida pela S&P, outra 
das principais agências de 
classificação de risco. A 
Moody’s classifica o país 
dois níveis abaixo do grau 
de investimento.

China relaxará regras de investimento estrangeiro para estimular abertura
A China declarou que 

vai reduzir as regras para 
o investimento estrangeiro. 
O Ministério do Comércio 
do país tornou público seu 
plano de formulação de re-
gulamentos e leis em 2021, 
colocando em pauta a revi-
são da diretriz sobre inves-
timento estratégico estran-
geiro nas empresas listadas 
na China.

A revisão busca “ali-
viar as restrições ao in-
vestimento estratégico 
estrangeiro e introduzir 
abordagens inovadoras de 
supervisão para o setor”, 
informou o ministério em 
um recente comunicado 
online. A diretriz, emitida 
há 15 anos, não pode aten-
der à atual demanda de 

atração de investimento 
estrangeiro, dado o rápido 
desenvolvimento do país 
ao longo dos anos.

Wang Jian, professor da 
Universidade de Negócio e 
Economia Internacionais, 
comentou que a revisão foi 
um sinal para o mundo, in-
dicando que a China conti-
nuará sua política de refor-
ma e abertura, afrouxará 
gradualmente as restrições 
ao investimento estrangei-
ro nas empresas listadas e 
promoverá um ambiente de 
investimento mais propício. 
Como o mercado aguarda a 
diretriz atualizada, um pro-
jeto de revisão divulgado 
em junho passado ofereceu 
um vislumbre das próximas 
regras.

Ativos de investimentos

O projeto reduziu os re-
quisitos de ativos para in-
vestimentos, estipulando 
que os investidores estran-
geiros devem possuir pelo 
menos US$ 50 milhões ou 
gerenciar ao menos US$ 
300 milhões em ativos para 
se qualificarem à entrada no 
mercado, em comparação 
com as exigências atuais de 
US$ 100 milhões e US$ 500 
milhões, respectivamente.

Também reduziu o perí-
odo de lock-up (bloqueio de 
venda) para as ações detidas 
pelos acionistas estrangei-
ros, de três anos para 12 
meses, e retirou os limites 
de participação acionária 
do investimento estratégi-

co estrangeiro por meio das 
colocações direcionadas das 
empresas listadas.

Comentando sobre as 
menores exigências para 
investimento estrangeiro, 
Wang disse que isso signi-
fica que, além do investi-
mento produtivo, a China 
também saúda, de braços 
abertos, investimentos es-
tratégicos estrangeiros em 
empresas listadas.

“As mudanças mostraram 
que a China está gradual-
mente abrindo seu mercado 
de ações para o mundo, o 
que também é propício pa-
ra o desenvolvimento sólido 
e saudável de seu mercado 
acionário”, observou Wang.

A abertura tem sido fre-
quentemente mencionada 

pelos formuladores de polí-
ticas da China ao longo dos 
anos de seu rápido cresci-
mento econômico. Apesar 
de uma desaceleração eco-
nômica induzida pelo vírus 
em todo o mundo, o ímpeto 
de abertura do país perma-
nece inabalável.

Conforme Wang, a Chi-
na tomou várias medidas 
importantes para abrir suas 
portas mais amplas desde o 
ano passado: implementar 
a Lei de Investimento Es-
trangeiro, encurtar a lista 
negativa para investimen-
to estrangeiro e facilitar o 
acesso estrangeiro ao mer-
cado financeiro.

O novo plano de desen-
volvimento do país, o 14º 
Plano Quinquenal, reitera o 

compromisso de promover 
reforma e abertura, buscan-
do ao mesmo tempo o de-
senvolvimento de alta qua-
lidade.

Segundo a agência Xinhua, 
com um crescimento de 4% 
nos fluxos de investimen-
to estrangeiro direto (IED) 
no ano passado, a China se 
destacou como a maior re-
ceptora do IED no mundo, 
de acordo com um relatório 
da Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento.

Nos primeiros quatro 
meses de 2021, o IED no 
continente chinês, em uso 
real, aumentou 38,6% ano 
a ano, mostraram os dados 
do Ministério do Comér-
cio.

Nova empresa aérea dos EUA começa com 13 jatos da Embraer
A Breeze Airways, nova 

companhia aérea ameri-
cana do fundador da Je-
tBlue, David Neeleman, 
foi lançada nesta quinta-
feira (27) com uma frota 
planejada de 13 jatos Em-
braer. Os primeiros voos 
operam entre Charleston, 
na Carolina do Sul, Tam-
pa, na Flórida, e Hartford, 
em Connecticut com os 
destinos restantes a serem 
adicionados a cada semana 
até julho de 2021. 

Segundo a Embraer, a 
Breeze receberá todos os 
13 jatos arrendados du-

rante o verão no hemisfé-
rio norte, alcançando uma 
frota inicial de dez E190 e 
três E195, com planos de 
aumentar a frota antes do 
final do ano. Como funda-
dor das companhias aéreas 
JetBlue e Azul, a experiên-
cia de Neeleman na expan-
são de companhias aéreas 
e rotas usando os E-Jet da 
Embraer é notável. 

De acordo com a empre-
sa aérea dos EUA, a Bree-
ze está criando uma com-
panhia aérea que oferece 
uma experiência “realmen-
te agradável”, com tarifas 

baixas e alta flexibilidade, 
servindo destinos a partir 
de quatro aeroportos prin-
cipais - Tampa, na Flórida; 
Charleston, na Carolina do 
Sul; Nova Orleans, na Lou-
isiana; e Norfolk, na Virgí-
nia.

David Neeleman, CEO 
e fundador da Breeze Ai-
rways, disse: “Os E-Jets 
da Embraer são fenome-
nais na concepção de no-
vas companhias aéreas e 
no crescimento e suporte 
de novas rotas. Eles são 
os melhores nisso, como 
comprovado nas minhas 

companhias aéreas ante-
riores - e sem assentos no 
meio! A flexibilidade que a 
família de aeronaves ofe-
rece nos permite atender à 
demanda flutuante de for-
ma lucrativa – exatamente 
o que todas as companhias 
aéreas precisam no mo-
mento. Ter os E-Jets co-
mo parte central de nossa 
equipe me dá uma con-
fiança enorme.” Segundo 
Mark Neely, diretor de 
Vendas para as Américas, 
“é ótimo fazer parte de 
outro projeto de compa-
nhia aérea de Neeleman”. 

O lançamento da Bre-
eze, com uma frota da 
Embraer, é um endosso 
do valor que essas aero-
naves oferecem, permi-
tindo à Breeze estabelecer 
novas rotas ponto a pon-
to em mercados pouco 
atendidos, trazendo a co-
nectividade necessária, 
protegendo rendimentos, 
gerenciando a demanda e 
fazendo isso de forma lu-
crativa.

Os jatos E190 serão 
configurados para aco-
modar 108 passageiros, 
enquanto as aeronaves 

E195 terão 118 assentos. 
No início deste mês, a 
Breeze assinou um contra-
to de longo prazo para o 
Programa Pool de suporte 
que fornecerá uma ampla 
variedade de componentes 
reparáveis para a frota de 
jatos E190 e E195 da com-
panhia aérea. O acordo in-
clui cobertura total de re-
paração de componentes e 
peças, assim como acesso 
a um grande estoque no 
centro de distribuição da 
Embraer, apoiando o iní-
cio da operação da com-
panhia aérea.

Petrobras: Justiça holandesa debate interesse de investidores
A Petrobras, em conti-

nuidade ao comunicado de 
29 de janeiro de 2020, in-
formou nesta quinta-feira  
que foram decididas pela 
Corte Distrital de Roter-
dã, na quarta-feira (26), al-
gumas questões relativas 
à admissibilidade da ação 
coletiva proposta em 2017 
pela Stichting Petrobras 
Compensation Foundation 
(Fundação), na Holanda, 
em face da companhia e de 
outros réus. 

A Fundação alega que 
representa os interesses 
de investidores que não 
estejam abrangidos pelo 
acordo firmado para o en-
cerramento da class action 
dos Estados Unidos. Com 
base nos fatos revelados 
pela Operação Lava Jato, 
a Fundação busca que a 
Corte declare que os réus 
agiram de maneira ilegal 
perante os investidores. 
Nessa ação, a Fundação 
não pode pleitear o paga-

mento de indenizações a 
investidores. A eventual 
indenização pelos danos 
alegados somente poderá 
ser determinada por de-
cisões judiciais em ações 
posteriores. 

A Petrobras esclare-
ce que a fase de mérito da 
ação ainda não foi iniciada. 
A Corte decidiu que a ação 
coletiva deve prosseguir e 
que a cláusula de arbitra-
gem do Estatuto Social da 
Petrobras não impede que 

acionistas da companhia te-
nham acesso ao Poder Judi-
ciário holandês e sejam re-
presentados pela Fundação.

“Não obstante, estão 
excluídos da ação os inves-
tidores que já tenham ini-
ciado arbitragem contra a 
Petrobras ou que sejam par-
tes em processos judiciais 
nos quais tenha sido reco-
nhecida de forma definiti-
va a aplicabilidade da cláu-
sula de arbitragem. Como 
a decisão trata de questões 

processuais, em regra, não 
está sujeita a recurso nessa 
fase do processo, salvo me-
diante autorização judicial”, 
informou comunicado da 
Petrobras.

Esclarecimento

A ação coletiva prosse-
guirá para a fase de discus-
são das questões de mérito. 
A Petrobras nega todas as 
alegações apresentadas pela 
Fundação. As autoridades 

públicas que conduzem as 
investigações da Operação 
Lava Jato e o Supremo Tri-
bunal Federal reconhecem 
que a Petrobras é vítima 
dos fatos revelados por 
esta investigação. Como 
resultado, a companhia já 
recebeu mais de R$ 5,7 bi-
lhões recuperados pelas au-
toridades, provenientes de 
companhias e indivíduos 
envolvidos em práticas cri-
minosas, que prejudicaram 
a Petrobras
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JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da ação em epígrafe em que SERGIO FRYDMAN
move em face de CARLO MICELI e NEUSA MARIA DE SOUSA MICELI na forma abaixo. Processo n°0016652-75.2009.8.19.0001. A
Dra. ANA LÚCIA VIEIRA CARMO, Juíza de Direito na 19ª Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo de
05 dias, aos interessados, em especial aos Co-proprietários LUIZ PAULO MICELI e MARIO MICELI e aos devedores CARLO MICELI
e NEUSA MARIA DE SOUSA MICELI, que no dia 02 (dois) de junho de 2021, com inicio ás 11h00min e término ás 12h00min, será
levado a Leilão Público, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN e/ou sua preposta GLACE DI NAPOLI, com escritório na
Travessa do Paço, nº 23 - sala 812 - Centro, CEP.: 20010-170, leilão este que se realizará na forma online no endereço eletrônico
www.schulmannleiloes.com.br, por lances superiores ao valor da avaliação, o bem penhorado ás fls.170 e avaliado ás fls.712/714,
e descrito como segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA DE IMÓVEL: Imóvel: Imóvel constituído pelo prédio misto de dois pavimentos
e respectivo terreno localizado na Rua Conde de Bonfim, 260 – Freguesia do Engenho Velho (Tijuca), Rio de Janeiro/RJ e inscrição
nº 0209133-8 na Secretaria da Fazenda Municipal (IPTU), conforme cópias anexadas ao mandado. Descrição: Imóvel: O imóvel
possui área edificada de 450m2, construção antiga do ano de 1983, não residencial, conforme disposto no carnê de IPTU de 2020.
Conclusão: Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região através do site imobiliário Zap Imóveis para tomada de preço de
imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua localização, padrão do logradouro e idade, AVALIO o imóvel acima
descrito em R$2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS). Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020. Até a presente
data localizamos débitos de Funesbom-taxa de incêndio no valor de R$4.533,69 (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e
sessenta e nove centavos). Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 09 (nove) de junho de 2021 no mesmo local e
hora, pela melhor oferta superior ao valor da avaliação, de acordo com o art. 843 §§1° e 2° do NCPC. Para que os interessados
tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim os Réus intimados da Hasta Pública,
por intermédio deste edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. A venda será efetuada à vista. Caso
haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o
parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente
ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito em conta judicial
vinculada a este feito e Juízo junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão ficando o imóvel penhorado
até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). No caso de atraso no pagamento de qualquer
parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC)
podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução (art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. 5. Feito
o leilão, lavrar-se-á de imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo 901, do NCPC), devendo o valor apurado ser depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que
possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação
no prazo de 15 (quinze) dias. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser paga diretamente a ele pelo
arrematante. 6. Com o pagamento integral e prova do recolhimento tributário (artigo 901, do NCPC), extraia-se a Carta de Arrematação,
além de mandado de entrega do bem (se móvel for) e de imissão na posse (sendo imóvel) imediatamente, em favor do arrematante.
7. O devedor poderá exercer o direito de remição expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até o momento anterior à
assinatura do termo de adjudicação ou de arrematação. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA ESSA POSSIBILIDADE APÓS
OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do NCPC). (atenção a serventia para fazer constar este texto na intimação postal
do executado sem advogado no feito). 8. A venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em
especiais as tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza
propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130,
parágrafo único, do CTN. Caso o leiloeiro, ao verificar os débitos, perceba que o valor das dívidas aqui mencionadas superem o
valor fixado como preço mínimo, deverá alertar o Juízo para análise da viabilidade do leilão e eventual alteração do preço mínimo.
Em que pese a sub-rogação dos valores das obrigações relativas ao imóvel (tributos, condomínio e hipoteca), segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, quando o arrematante tem conhecimento das dívidas propter rem, ele será responsável pelo
pagamento das mesmas caso o valor da venda não seja suficiente para a quitação. Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021. Eu,
Escrivão, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) MMA. DRA. ANA LÚCIA VIEIRA CARMO.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL REGIONAL
DE CAMPO GRANDE – RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança
proposta pelo CONDOMÍNIO MORADA DO CAMPO VERDE

que move em face de SÉRGIO MELO DOS SANTOS (proces-
so nº 0013566-37.2007.8.19.0205) na forma abaixo:

A DRA. ERICA BATISTA DE CASTRO Juíza de Direito Titular na
Quarta Vara Cível do Fórum Regional de Campo Grande - RJ,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao
executado e interessados: SERGIO DE MELO DOS SANTOS
(CPF: 527.765.497-68), JOSIANE SATURNINO DE OLIVEIRA e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Credor
Hipotecário  suprindo a exigência contida no artigo 889, I, V
do NCPC, que no 04/06/2021 as 14:00 horas  será aberto na
“modalidade eletrônico” o  1º leilão Público, através da
plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo
como gestora a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA,
matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente
credenciada no TJRJ sob o nº 205, com escritório na Rua
República do Líbano nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de
Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem mais der acima
da avaliação, ou no dia 09/06/2021, no mesmo horário pela
“melhor oferta” observando o artigo 891 § 1º do CPC o imóvel
descrito e avaliado  como  segue:  AUTO DE AVALIAÇÃO
INDIRETA:  Certifico e dou fé que compareci à RUA OLINDA
ELLIS Nº 125, BLOCO 04, APARTAMENTO: 201 - CAMPO
GRANDE – RJ - VALOR DA AVALIAÇÃO INDIRETA DO IMÓVEL
em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).. DA
INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial o
executado e o credor hipotecário INTIMADOS por intermédio
do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a
exigência contida no artigo 889, I, V do NCPC. Dado e
passado, Rio de Janeiro, aos 20 (vinte) dias do mês de abril
do ano de dois mil e vinte um. Para que produza seus efeitos
legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado
eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha
pelo(a) Responsável do Expediente e pela MMª. Dra.  Erica
Batista de Castro – Juíza de Direito.

A Ternium Brasil Ltda. (“Empresa” ou “Ternium Brasil”) tem como objeto a produção e venda de placas de aço e semiacabados, operação portuária e geração de energia elétrica, além da venda de subprodutos do processo siderúrgico, dentre os quais 
escória para a produção de cimento. As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

(As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do 
Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, 

sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Diretoria
Marcelo Rodolfo Chara • Pedro Henrique Gomes Teixeira

Thiago da Fonseca Rodrigues • Titus Friedrich Schaar • Ivani da Silveira
Contadora

Amanda Mendes de Souza Magge - CRC/RJ - 108.236/O-5

TERNIUM BRASIL LTDA.  CNPJ 07.005.330/0001-19

Ativo 2020 2019
Circulante 4.031.624 2.983.431
 Caixa e equivalentes de caixa 150.488 119.047
 Contas a receber 1.192.137 732.684
 Adiantamento a fornecedores 28.777 8.115
 Estoques 1.676.392 1.427.687
 Imposto a recuperar 941.231 653.769
 Outros créditos 42.599 42.129
Não Circulante 8.247.161 6.877.734
 Imposto a recuperar 503.297 564.691
 Outros créditos 3.682 –
 Investimentos 1.309 1.015
 Imobilizado 7.679.929 6.279.545
 Intangível 58.944 32.483
Total do ativo 12.278.785 9.861.165

Passivo 2020 2019
Circulante 1.662.882 1.154.274
 Fornecedores 1.232.197 833.785
 Obrigações sociais e trabalhistas 79.094 80.210
 Empréstimos e financiamentos 3.290 2.038
 Obrigações fiscais 120.027 53.346
 Provisões 58.883 63.727
 Adiantamento a cliente 555 377
 Arrendamento 168.836 120.791
Não Circulante 4.255.492 3.851.045
 Empréstimos e financiamentos 3.402.102 3.034.539
 Arrendamento 831.716 797.056
 Contingências 13.581 13.173
 Provisões 8.093 6.277
Total do Passivo 5.918.374 5.005.319
Patrimônio líquido 6.360.411 4.855.846
 Capital Social 26.835.196 26.835.196
 Ajuste de avaliação patrimonial (545.370) (1.920.019)
 Prejuízos acumulados (19.929.415) (20.059.331)
Total do passivo e patrimônio líquido 12.278.785 9.861.165

Demonstração do resultado em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
2020 2019

Receita líquida 10.122.607 8.831.548
Custo das vendas (9.261.101) (8.802.693)
Lucro bruto 861.506 28.855
Despesas de vendas (52.875) (56.662)
Despesas administrativas (324.884) (327.716)
Outras receitas (despesas), líquidas 96.745 (2.696)
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro 580.492 (358.219)
Receita financeira 40.410 3.416
Despesa financeira (409.950) (235.739)
Resultado financeiro, líquido (369.540) (232.323)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da contribuição social 210.952 (590.542)
Impostos sobre o lucro (81.036) (2.128)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 129.916 (592.670)

DISA CATISA EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ 
nº 09.150.023/0001-57 - NIRE 333.0028471-1 - Aviso de Extravio de Livros 
Com sede na Avenida das Américas, nº 12600, Bloco 5, sala 201 e 202, 
Barra da Tijuca, CEP 22790-702, Rio de Janeiro/RJ, comunica o extravio 
dos seus seguintes livros sociais: Livro de Presença de Acionistas nº 1, 
Livro de Registro de Ações nº 1, Livro de Transferência de Ações nº 1.

Economia surpreende ‘favoravelmente’ no 1º trimestre, diz BC
Boletim registrou crescimento em quatro das cinco regiões do país

A atividade econô-
mica no primeiro 
trimestre de 2021 

surpreendeu “favoravel-
mente”, com crescimento 
em quatro das cinco regiões 
do país, disse nesta quinta-
feira o Banco Central (BC). 
Apenas a Região Norte 
apresentou recuo na econo-
mia no período.

A análise consta do Bo-
letim Regional, publicado 
trimestralmente, e que traz 
a evolução, por região, de 
indicadores que repercu-
tem as decisões de política 
monetária, como produção, 
vendas, emprego, preços, 
comércio exterior, entre ou-
tros.

Segundo o documento, 
o cenário econômico si-
naliza uma resiliência do 
processo de recuperação 
da economia. O BC ava-
lia que, no curto prazo, os 
estímulos monetários, co-
mo os novos pagamentos 
do auxílio emergencial que 
começaram em abril e a 
chamada normalização da 
taxa Selic (atualmente em 
em 3,5% ao ano), em um 
patamar considerado bai-
xo, apesar de estar em tra-
jetória de alta, e a redução 
do impacto da pandemia 
de covid-19 devem susten-

tar a retomada do cresci-
mento.

“No curto prazo, a ma-
nutenção dos estímulos 
monetários, mesmo com o 
processo de normalização 
parcial, o retorno dos estí-
mulos governamentais e a 
redução dos impactos da 
crise sanitária – inclusive em 
decorrência da vacinação 
em curso – devem susten-
tar a retomada em âmbito 
nacional. A incerteza sobre 
o ritmo desse crescimento 
ainda permanece acima da 
usual, mas aos poucos de-
ve retornar à normalidade”, 
diz o documento.

De acordo com o BC, a 
economia no primeiro tri-
mestre de 2021 teve uma 
evolução maior do que 
a esperada, apesar da se-
gunda onda da pandemia 
de covid-19 e do fim das 
medidas governamentais 
de combate aos impactos 
econômicos da crise sani-
tária, como o auxílio emer-
gencial. A análise também 
evidencia a importância 
dos setores do agronegó-
cio e da mineração para 
a sustentação do cresci-
mento regionalmente, em 
razão do patamar elevado 
das cotações dessas com-
modities.

Norte

Em linhas gerais, o bole-
tim destaca que a atividade 
econômica no Norte foi 
negativamente afetada pela 
severidade da segunda onda 
da covid-19 e pela redução 
dos auxílios governamen-
tais, com retração expressi-
va das vendas do comércio, 
da produção da indústria de 
transformação, decorrente 
do desempenho no Ama-
zonas, e dos serviços às 
famílias. A região teve um 
recuo de 0,9% na atividade 
econômica.

“O acirramento da crise 
sanitária e o fim do auxílio 
emergencial impactaram 
as vendas no comércio, 
interrompendo a recupe-
ração que o setor vinha 
assinalando ao longo do 
segundo semestre. O volu-
me de vendas do comércio 
ampliado recuou 12,2% no 
primeiro trimestre. À ex-
ceção de Roraima (0,2%), 
todos os outros estados 
apresentaram retração, 
com maior intensidade no 
Amazonas (-22,1%)”, diz 
o boletim.

Nordeste

No Nordeste, o cres-

cimento de 0,7% da ati-
vidade esteve associado 
ao desempenho positivo 
da agricultura e da cons-
trução. Esse crescimento 
compensou os efeitos eco-
nômicos decorrentes do 
fim do auxílio emergencial 
e do recrudescimento da 
crise sanitária, que impac-
taram negativamente as 
vendas do comércio, os 
serviços prestados às fa-
mílias e a produção indus-
trial.

Na região, a atividade 
industrial decresceu 5,3% 
no primeiro trimestre de 
2021 com dados dessazo-
nalizados. Com destaque 
para as quedas em fabrica-
ção de veículos automoto-
res, reboques e carrocerias, 
em virtude do encerra-
mento das atividades de 
uma montadora de grande 
porte na Bahia; bebidas e 
coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombus-
tíveis.

Entretanto, a perspectiva 
para o setor agrícola é favo-
rável. Em 2021, a produção 
de grãos no Nordeste deve-
rá atingir 23,5 milhões de 
toneladas, com alta de 4,1% 
em relação ao colhido no 
ano anterior, com destaque 
para soja e milho.

Centro-Oeste

Já no Centro-Oeste, a 
expansão da atividade no 
primeiro trimestre, mesmo 
com o agravamento da pan-
demia, foi favorecida pelo 
início da colheita da soja. A 
Região apresentou cresci-
mento de 0,5%.

A perspectiva de nova sa-
fra recorde da soja, aliada às 
boas condições de comer-
cialização tende a elevar a 
renda agrícola, sustentando 
investimentos do setor para 
o próximo ciclo e repercu-
tindo positivamente em ou-
tros segmentos.

O boletim ressalta, en-
tretanto, que o aumen-
to dos casos da covid-19 
atrasou o processo de re-
cuperação dos serviços às 
famílias, que permanecem 
em níveis deprimidos e re-
gistraram queda significa-
tiva em março.

Sudeste

Com crescimento de 
1%, os indicadores rela-
cionados à economia do 
Sudeste sugerem continui-
dade da recuperação no 
primeiro trimestre, porém 
em ritmo mais moderado. 
Esse movimento foi in-

fluenciado, principalmen-
te, pelos efeitos da dificul-
dade de acesso a insumos 
em alguns segmentos e do 
recrudescimento da pan-
demia.

As atividades de trans-
portes, repercutindo a pro-
dução agrícola e mineração, 
a indústria e a agricultura 
apresentaram melhor de-
sempenho, enquanto co-
mércio e serviços às famí-
lias recuaram.

Sul

A região Sul apresentou a 
maior expansão da atividade 
econômica dentre as regiões 
do país no primeiro trimestre. 
A região cresceu 2%, benefi-
ciada pelo agronegócio. Esse 
crescimento favorece, indi-
retamente, os investimentos, 
em especial, em máquinas e 
equipamentos.

O boletim destaca que 
o processo de recuperação 
econômica na região, ape-
sar de incertezas acima do 
usual, deve prosseguir com 
o desempenho positivo do 
agronegócio e a esperada 
normalização das cadeias 
produtivas no setor indus-
trial.
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