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Iniciativa mostra-se excelente peça de
divulgação, mas com poucos fins práticos.
Por Daniel S. Kosinski, página 2

Netanyahu não se conforma: ‘Os iranianos
entendem que Israel tem um governo
fraco’. Por Edoardo Pacelli, página 2

Mais político do que técnico, julgamento
do STF gerou sensação de insegurança.
Por Matheus Curioni, página 4

Taxação do G7:
Brasil é um
dos maiores
perdedores

Reservatórios hidrelétricos vazios
beneficiam geradoras privadas

A proposta de um imposto
global de ao menos 15% sobre as
grandes corporações tem efeitos
diferentes sobre os países. Entre
os grandes com Erosão de Base
Tributária e Transferência de Lucros (BEPS) para os quais havia
dados disponíveis, Polônia, Espanha, China e Holanda são os vencedores claros; os EUA, o Reino
Unido, a Rússia e a Itália são vencedores relativos; França, Japão e
Canadá não estão ganhando nem
perdendo; Irlanda, Brasil e Hungria são claramente os perdedores
do negócio.
A avaliação foi feita pelos economistas da seguradora de crédito
Euler Hermes, antes do encerramento da cúpula do G7, este final de semana, que decidiu levar
adiante a proposta de uma taxação
mínima. Como mostrou o Monitor Mercantil, os países ricos ficariam com parte do leão do imposto corporativo global.
A decisão do G7 deu início a
um processo de negociação crucial, que incluirá uma reunião virtual de mais de 130 nações em 30
de junho para chegar a um acordo
sobre as mudanças propostas pela OCDE em relação à tributação
global. Em seguida, a cúpula do
G20, que será realizada em Veneza em 9 de julho, deverá endossar
desses acordos para uma possível
assinatura em outubro de 2021,
durante outra reunião do G20.
Para identificar os vencedores
e perdedores desta decisão histórica, a Euler Hermes estimou o
potencial de crescimento de uma
amostra de 16 economias (entre
o primeiro trimestre de 1993 e
o quarto trimestre de 2020) em
função do crescimento da produtividade, do crescimento da população ativa, da participação das
importações no total economia, a
participação do investimento público em percentagem do PIB, a
dívida pública em porcentagem
do PIB e a porcentagem das receitas fiscais das empresas em percentagem do PIB.
A seguradora verificou que a
Polônia seria o maior beneficiário (ganharia 0,8pp de um potencial de crescimento de 5 anos de
3,4%). No caso do Brasil, haveria
uma queda de 0,5pp. Só Hungria
(redução de 1,8pp) e Irlanda teria
resultado pior entre os 16 países
pesquisados.
No caso irlandês – cuja taxa
de imposto atual é de 12,5% – o
crescimento potencial poderá cair
2,14pp (de um potencial de crescimento de 5,9%).

N

Trabalhadores da Eletrobras param por 72 horas
o início da pandemia,
em maio de 2020, o
armazenamento
nos
reservatórios das hidrelétricas
chegou alcançar um patamar de
60,5%. Apesar da queda no consumo de eletricidade e sem alterações significativas na intensidade
das chuvas, após um ano de pandemia, os lagos estão com 42%
de água, a segunda pior situação
desde a privatização dos anos de
1990.
A denúncia foi feita pelos especialistas Dalila Calisto e Gilberto
Cervinski, integrantes da coordenação nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB). Segundo eles, os lagos estão sendo esvaziados para beneficiar empresas privadas de geração.
No caso de Itaipu, foi autorizada, no início da pandemia, a abertura das comportas, o que levou
a usina à pior geração de eletricidade dos últimos 20 anos, com
25% a menos (2.500 MWmédios).
“Essa situação beneficiou todas as
usinas privadas situadas acima de
Itaipu. Assim, as principais hidrelétricas de acumulação de água da
Bacia dos rios Grande, Paranapanema, Tietê e outros aceleraram
sua produção ao máximo. Ao final de um ano, elas tinham menos
de 10% de água nos reservatórios,
mas faturaram alto, mesmo com
consumo em queda”, afirmam no
artigo “Um poderoso tarifaço na

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

conta de luz atingirá o povo brasileiro”.
Além de favorecer as empresas
privadas proprietárias de hidrelétricas, a medida, ao mesmo tempo, beneficiou os proprietários
de térmicas, que são os mesmos
donos das hidrelétricas, já que em
nome de uma suposta “crise hídrica” o ONS e a Aneel autorizaram o funcionamento das usinas
térmicas caras, com preços por
quilowatt cinco vezes mais caros.
“Essa diferença de custo acaba
sendo transferida nas contas de
luz”, afirmam Calisto e Cervinski.
Nesta terça-feira, os trabalhadores do Sistema Eletrobras entrarão em greve por 72 horas.
“A paralisação é uma resposta
ao agendamento da MP 1031 no
Senado, que prevê a privatização
da Eletrobras. É também uma
resposta ao descumprimento do

ACT Nacional, à não renovação
de ACTs específicos e às demissões de dirigentes sindicais”, afirmam as entidades organizadoras
da greve.
O vice-presidente da Federação
Nacional dos Urbanitários (FNU),
Nailor Gato, explica que “a população não será prejudicada pela nossa
luta. Mas é necessário entender que
a soberania nacional está em jogo,
que haverá aumentos de preços,
caso a Eletrobras seja privatizada, e
serão os consumidores que pagarão
por tudo isso”.
A Medida Provisória 1031, da
privatização, já foi aprovada na
Câmara dos Deputados e tem até
o dia 22 de junho para ser aprovada também pelo Senado, caso
contrário o texto vai caducar e
perderá seus efeitos. A MP entrará
na pauta do Senado nesta quarta-feira. Página 7

FGV: previsões para o PIB estão sobrestimadas

Eleições para
governos no
Chile: vitória da
centro-esquerda
A coligação de partidos de
centro-esquerda Unidade Constituinte (UC) foi a grande vencedora do segundo turno das eleições
regionais realizadas neste domingo, conquistando a maioria dos
cargos de governador, incluindo
o de Santiago. Claudio Orrego,
do Democratas-Cristãos (DC),
venceu com 52,7% dos votos da
capital, superando Karina Oliva
(47,27%), da Frente Ampla (FA),
que reúne a esquerda mais jovem.
A UC conquistou 10 das 16
regiões do país, oito das quais
obtidas no segundo turno e duas
no primeiro. A direita foi a grande derrotada. A coalizão Chile
Vamos, do presidente Sebastián
Piñera, elegeu apenas um governador, Luciano Rivas, um independente que concorreu na lista
do bloco direitista em Araucanía.
A UC é composta por partidos
da antiga Concertação: Democratas-Cristãos e Partido Socialista.
Cada um ficou com quatro governadores. É a primeira vez na
história que o Chile elege as suas
autoridades regionais, anteriormente nomeadas pelo governo
central.
“Assumimos este triunfo com
grande humildade e tremendo
sentido de responsabilidade. Levantar a região metropolitana
após a pandemia vai ser uma tarefa muito difícil”, disse Orrego.
Apenas 2,5 milhões dos 13 milhões de eleitores votaram para
eleger os governadores de 13 das
16 regiões do Chile. A participação foi a mais baixa (19,6%) desde
o regresso à democracia em 1990.

Estimativas não levam em conta mudanças com pandemia

A

base de comparação baixa e os fatores sazonais
afetados pela pandemia
podem estar provocando o “surpreendente” aumento do Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil neste início de ano e levando a previsões sobrestimadas para 2021.
O alerta foi feito em artigo publicado no portal da Fundação
Getúlio Vargas pelo economista
Claudio Considera, em parceria com Juliana Trece e Roberto
Olinto.
O texto mostra que o primeiro trimestre do ano passado não era dos mais promissores. O IBGE registrou queda
de 0,3% comparada ao mesmo
período de 2019 e retração de
2,2% comparada ao quarto trimestre de 2019. “Ou seja, tra-

ta-se de uma base de comparação deprimida.”
Problema maior eles veem no
índice dessazonalizado. “Em geral, os fatores sazonais pouco
mudam de um ano para outro e o
efeito calendário com os maiores
eventos não costumam ter um impacto tão grande quando se trata
de séries de frequência trimestrais.
No entanto, como a pandemia alterou fortemente o padrão econômico, isso acabou tendo impacto
nos modelos de ajuste sazonal”.
Esse feito vem sendo sentido desde o segundo trimestre de 2020.
Levando isso em consideração,
os economistas estimam que o
crescimento do PIB no primeiro
trimestre de 2020 pode ter ficado
na casa de alta de 0,4%, bem inferior ao 1,2% anunciado.

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulgou o IBC-Br de
abril, que registrou alta de 0,44%,
bem inferior à expectativa mediana do mercado financeiro, que era
de 1,35%. O índice de março foi
revisado levemente para baixo em
0,2 pp, para -1,61%.
Para Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco Digital Modalmais, a leitura positiva indica uma
recuperação parcial da queda do
mês anterior. “O índice positivo
indica a retomada mais rápida da
economia após os impactos do recrudescimento da pandemia. Para
frente, esperamos que a atividade
econômica permaneça em alta
com a recuperação da atividade
industrial e dos serviços, em especial serviços às famílias e transporte aéreo.”

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0603
R$ 5,2430
R$ 6,1333
R$ 0,7908
R$ 306,00

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

4,10% (maio)
1,51% (abril)
0,52%
0,67%
3,5%
0,62% a.m.
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El Salvador e o bitcoin: propaganda, fantasia e realidade
Por Daniel S.
Kosinski

D

essa vez, a novidade bombástica
que sacudiu os
chamados “bitcoiners” – os
entusiastas do bitcoin e das
criptomoedas – veio da pequena República de El Salvador. No início de junho,
seu presidente, Nayib Bukele, anunciou que apresentaria ao Congresso do país um
projeto de lei declarando o
bitcoin moeda de curso legal. Poucos dias depois, em
9 de junho, a lei foi aprovada por ampla maioria parlamentar, com o seu artigo 1º
(segundo informações do
G1) conferindo ao bitcoin
“irrestrito poder liberatório,
ilimitado em qualquer transação”.
Desde então, tornou-se
obrigatório aceitar bitcoins
como meio de liquidação de
quaisquer dívidas em todo
o território salvadorenho,
embora a lei isente dessa
obrigação aqueles que “por
fato notório e de maneira
evidente não têm acesso
às tecnologias que permitem executar as transações”
com a criptomoeda.
Com isso, El Salvador
tornou-se o primeiro Estado soberano a reconhecer
o bitcoin como moeda e a
aceitá-lo como meio para liquidar impostos, prerrogativa indispensável para tal. O
feito imediatamente tornou
o jovem mandatário salvadorenho, de apenas 39 anos,
uma celebridade mundial.
Entusiastas mundo afora o

alçaram à categoria de herói
e se alvoroçaram vislumbrando, afinal, o início da sua tão
aguardada “revolução” mundial na qual o bitcoin e suas
milhares de congêneres “tomarão” o lugar das moedas
governamentais, vistas por
eles como inerentemente
obsoletas, ineficientes, usurpadoras, manipuladas e corruptas.
Será? Infelizmente para
eles, não.
De saída, bastaria um
simples exercício para ilustrar a inconveniência contida nessa proposta. Suponhamos que o governo
salvadorenho tivesse proclamado essa lei há um ano.
No dia em que escrevi este
artigo, os impostos arrecadados em bitcoins um ano
antes valeriam, em dólares,
cerca de quatro vezes mais
– sem dúvidas, um ótimo
negócio para o erário do
país.
Todavia, os coletados há
apenas um mês valeriam
cerca de 35% a menos; os
obtidos na última semana
teriam perdido 5% do seu
valor, enquanto os coletados nos últimos cinco dias
teriam variado, em apenas
24 horas, entre 15% e -12%.
Que tipo de governo poderia planejar e executar orçamentos e políticas públicas
tendo como única referência um instrumento radicalmente instável como esse?
Quais seriam as vantagens
em fazê-lo?
Para os “bitcoiners”, as
“vantagens” seriam, justamente, não existirem orçamentos e políticas públicas,

pois em geral estão imbuídos dos mesmos valores
libertários, antiestatais, que
levaram os idealizadores do
bitcoin a projetá-lo como
um instrumento desempoderador dos governos.
Todavia o golpe decisivo
nas suas (fantasiosas) pretensões está na própria lei
que celebram. Isso porque
ela também afirma que, para “fins contábeis”, o dólar
dos Estados Unidos será
utilizado como “moeda de
referência”, destacando que
“todas as obrigações em dinheiro expressas em dólares, existentes antes da data
de entrada em vigor da presente lei, poderão ser pagas
em bitcoin”.

Iniciativa mostra-se
excelente peça de
divulgação, mas com
poucos fins práticos
Em rigor, El Salvador,
que tal qual os seus vizinhos centro-americanos se
encontra
historicamente
sob forte influência política,
financeira e cultural dos Estados Unidos, já é um país
dolarizado, tendo abandonado a sua moeda nacional, o colón, em 2001. E
conforme a própria “lei do
bitcoin” determina expressamente, o dólar continuará
sendo a moeda corrente de
fato no país, isto é, aquela
que denomina as “obrigações em dinheiro”.
Assim, na prática, o bitcoin será usado pelos salvadorenhos apenas como
um sistema de pagamento

– provavelmente um mais
rápido e eficiente do que os
sistemas tradicionais hoje
disponíveis no país – para
montantes monetários denominados em dólares.
Nisso, não encontramos
qualquer novidade: desde
2017, o Governo do Japão
reconheceu o bitcoin, justamente, como um sistema de
pagamento, conferindo aos
seus usuários direitos legais.
Todavia, não fez qualquer
menção a reconhecê-lo como dinheiro, prerrogativa
que foi preservada, em caráter de absoluta exclusividade, para o iene, a moeda nacional. Ou seja, o bitcoin foi
legalizado pelos japoneses
apenas como um sistema de
pagamentos para transferir
montantes em ienes.
Portanto a iniciativa do
presidente Bukele mostra-se uma excelente peça de
propaganda para posicionar
El Salvador e o seu mandatário sob os holofotes mundiais, mas possuirá poucos
fins práticos. Como a vasta
maioria dos Estados nacionais hoje existentes, o país é
dotado de soberania muito
mais nominal que efetiva e,
de fato, é tão fraco que já
abdicou de ter uma moeda
própria que seja usada no
seu próprio território.
Por outro lado, não há
registro de que Estados nacionais “reais”, soberanos,
tenham adotado ou feito
qualquer menção a adotar
como “moeda” um sistema
de pagamentos que, como
o bitcoin, escapa inteiramente ao seu controle. Ao
contrário, o que se verifica

é que esses Estados estão
começando a se apropriar
do que as criptomoedas
descentralizadas têm para
lhes oferecer, que são as
suas tecnologias inovadoras, visando adaptá-las aos
seus interesses de controles
e comandos centralizados
e instituir as suas próprias
moedas digitais.
É isso o que a China já
pôs em prática com o seu
renmimbi digital, lançado
para testes desde abril do
ano passado; o que o Japão e a Rússia anunciaram,
há poucas semanas, que
começarão a fazer já nos
próximos meses; e o que o
Brasil, os Estados Unidos
e a União Europeia, entre
vários outros – no final do
ano passado havia mais de
40 bancos centrais pesquisando e desenvolvendo as
suas próprias moedas digitais, segundo relatório do
Bank for Internacional Settlements – vislumbram realizar nos próximos anos.
Enfim, tudo indica que
essas serão as moedas digitais do nosso futuro: o
renmimbi digital, o iene
digital, o rublo digital, o
dólar digital, o euro digital,
em suma, as versões digitais
das principais moedas governamentais. Moedas que,
umas mais do que outras,
como é próprio da sua natureza inegavelmente política, constituem dinheiros de
fato e de direito, pois representam os comandos executivos das autoridades que
as instituem, as garantem e
as impõem nos seus territórios – e em alguns casos,

até além deles – na medida
e no alcance dos seus poderes resguardados, em última
instância, pelos seus meios
coercitivos.
Neste mundo inteiramente dominado por moedas
governamentais e relações
de poder, não há qualquer
possibilidade real de que
criptomoedas desarmadas,
como o bitcoin, se imponham a ponto de suplantá-las. Afinal, como se vê no
próprio texto da lei salvadorenha, tais criptomoedas já
estão subordinadas àquelas
moedas, não servindo para
muito mais do que especular com a flutuação dos seus
preços e transferir montantes de forma mais rápida e
privada do que permitem
os sistemas financeiros tradicionais, pesados, caros e
intensamente vigiados.
Dessa forma, também
não será dessa vez que as
criptomoedas ameaçarão as
instituições estabelecidas.
Delas, não se deve esperar
mais do que serem adotadas
como sistemas de pagamentos em países de soberanias
e moedas falidas. A não ser
para os sonhadores que, dominados pelas suas obsessões ideológicas, insistirem
em não entender o que realmente é o dinheiro e preferirem celebrar a grande,
pujante e influente potência
salvadorenha como a nova
baluarte de uma irresistível
tendência mundial.

kud, “derrubará este perigoso executivo”. Netanyahu
também enfatizou a relativa
segurança de Israel sob sua
liderança, chamando-a de
“a melhor década de segurança que já tivemos”.
“Isso não aconteceu por
acaso. Isso aconteceu porque estabelecemos uma
política de segurança diferente, que exigia um preço
muito alto de nossos inimigos, evitando a imprudência e a impulsividade”, disse
Netanyahu, no seu discurso

ao Knesset, o parlamento
israelense.
Ele, então, acrescentou,
com uma nota de preocupação: “O novo governo deve
realizar operações significativas no Irã, para bloquear
o rearmamento contínuo,
mas não será capaz. No
máximo – acrescentou – do
novo governo virão críticas
fracas. O Irã sabe disso e,
hoje, se alegrará. Os iranianos entendem que, a partir
de agora, Israel tem um governo fraco.”

Em seguida, Netanyahu
dirigiu suas críticas ao novo
chefe de Estado: “Bennett não
tem posição internacional, integridade, capacidade, conhecimento e não tem um governo
para se opor ao acordo nuclear.
Este é o problema mais sério.
Um primeiro-ministro israelense deve ser capaz de dizer
‘não’ ao chefe da superpotência mundial.”

Daniel S. Kosinski é doutor em
Economia Política Internacional
(UFRJ) e membro do Instituto da
Brasilidade.

A nova era de Israel
Por Edoardo Pacelli

A

coalizão da mudança, como se
autoproclama, é a
coalizão israelense formada
por partidos de diferentes
orientações ideológicas unidos, apenas, pela intenção
comum de derrubar Netanyahu, o primeiro-ministro mais antigo da história
de Israel (lembre-se: 15
anos no governo, dos quais,
12 consecutivos).
A coalizão de oito par-

tidos conquistou uma
apertada confiança do
parlamento, com 60 votos
a favor, 59 contra e uma
abstenção.
Yair Lapid, líder do
partido Yesh Atid, e Naftali Bennett, do Yamina,
chegaram a um acordo de
rotação. Este último será primeiro-ministro por
dois anos, enquanto Lapid
será ministro das Relações
Exteriores. Mais tarde, em
2023, Lapid assumirá o
governo, pelos sucessivos
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dois anos, enquanto Bennett será ministro do Interior.

Netanyahu
não se conforma:
‘Os iranianos
entendem que
Israel tem um
governo fraco’
Bibi Netanyahu, o grande perdedor, antecipou que
a oposição, encabeçada pelo seu próprio partido, o Li-
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TCU confirma que
União paga R$ 3,8 bi
de juros por dia

N

ão são poucos os economistas – inclusive de esquerda – que questionam os números apresentados
por Maria Lucia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, sobre o valor pago pelo governo
em juros e amortização da dívida federal. O site da ACD
mostra que os pagamentos comem algo em torno de 40%
a 50% do Orçamento da União a cada ano.
Pois agora o Tribunal de Contas da União (TCU) corrobora os números denunciados por Fattorelli. Relatório
do ministro Bruno Dantas crava em R$ 1,4 trilhão as
despesas públicas correspondentes ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida no ano passado.
O valor é até levemente maior do que a Auditoria Cidadã calculou em 2020: R$ 1.381.535.271.024, equivalente
a 39,08% do Orçamento federal executado. São R$ 3,8
bilhões por dia!
O acompanhamento do TCU apontou que a dívida
pública federal (DPF) chegou a R$ 5,01 trilhões em 2020
como resultado da expansão do endividamento e do recuo
da economia nacional. O prazo médio da DPF, que era
de 4 anos em 2019, diminuiu para 3,6 anos em 2020, e o
percentual de títulos vincendos em 12 meses, que era de
18,7% em 2019, aumentou para 27,6 % em 2020.
A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) cresceu
15% em 2020, chegando a R$ 6,616 trilhões. A Dívida
Líquida do Setor Público (DLSP) chegou a R$ 4,670
trilhões.

Fracasso confirmado
Nem Bolsonaro acreditava que conseguiria reunir
100 mil motociclistas em seu ato eleitoral em São Paulo. Mas um número em torno de 30 mil seria suficiente
para a rede bolsonarista sustentar a “motociata de 100
mil”. Deu ruim. Nas contas generosas da PM, foram 12
mil manifestantes. Um cálculo com base nas imagens
aéreas permite chegar a um número menor, algo entre
7 mil e 8 mil.
O fracasso pode ser confirmado pela fake distribuída
pelas redes bolsonaristas de que 1,3 milhão (o número é
quebrado para dar a impressão de verdadeiro) de motos
participaram da manifestação. Se tivesse alguma relevância, seria destacado uma quantidade mais razoável, ainda
que igualmente falsa. O exagero mostra desespero de criar
uma narrativa para os apoiadores.
Ou, na definição do Sensacionalista, “Notícia que
motociata entrou para o Guinness entra para o Guinness
como maior fake news da história”.

Rápidas
Nesta quarta-feira, tem início o Curso de Desenvolvimento de Consultores – Online ministrado pelo consultor
Luiz Affonso Romano. São quatro dias, 16, 18, 23 e 25 de
junho, de 9h30 às 12h. Inscrições: agenda.ibefrio.org.br/
curso/desenvolvimento-de-consultores *** Nesta terçafeira, às 17h30, a advogada Marianna Furtado de Mendonça, sócia do escritório Montaury Pimenta Machado &
Vieira de Mello, fará palestra online sobre a importância
da propriedade intelectual para as startups, no curso de
Economia Criativa da UFPR: youtube.com/channel/UC9nXhD4_wQPzhMYWKw9WRaQ *** O Fórum ABRE
de Economia Circular, que começa nesta terça, pretende
alavancar impactos positivos nos setores ambientais, sociais e de governança.

27,9% na metade dos mais pobre e 17,5% e 10% dos mais ricos

P

esquisa do FGV
Social aponta que
a renda individual
do trabalhador brasileiro
teve uma queda média de
20,1% e a sua desigualdade,
medida pelo índice de Gini,
subiu 2,82% no primeiro
trimestre completo da pandemia. Tanto o nível como
a variação das duas variáveis
constituem recordes negativos nas respectivas séries
iniciadas em 2012, segundo
levantamento do Centro de
Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV
Social).
A renda trabalhista da
metade mais pobre caiu

27.9% contra 17.5% dos
10% brasileiros mais ricos.
Os principais grupos sociais perdedores da crise foram os indígenas (-28.6%),
os analfabetos (-27.4%) e
os jovens entre 20 e 24 anos
(-26%). Todos os lugares
pesquisados apresentaram
quedas de renda.
A comparação da renda do trabalho individual
aí incluindo trabalhadores
formais, informais e desocupados com dados de
renda familiar de todas as
fontes revelam um paradoxo. Ao consideramos a
renda domiciliar incluindo
as transferências sociais,

mostra que a pobreza e a
desigualdade não só caem
muito como chegam a níveis extremos mais baixos
de suas respectivas series
históricas. Pernambuco e
sua capital Recife são as
localidades mais adversamente afetadas pelas vias
do mercado de trabalho,
mas Pernambuco apresenta a segunda maior queda
da pobreza entre os estados brasileiros.
Segundo Marcelo Neri,
diretor do FGV Social e autor da pesquisa, “estes contrastes sugerem que, quando
acabar o ´efeito-anestesia´
do auxílio emergencial, a

situação social pode piorar
muito se os resultados adversos trabalhistas não forem revertidos. Há que se
captar não só as dores, como também os sinais vitais
do mercado de trabalho,
pois este é o componente
principal que irá determinar o nível de bem estar
social depois da pandemia,
quando os gastos públicos
emergenciais voltarem a níveis sustentáveis. Este monitoramento se revela chave
para que possamos dosar
não só as transferências de
renda, mas também as políticas trabalhistas ao longo
dessa crise”.

Inflação de família pobre é o dobro da de alta renda

O

Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea)
divulgou nesta segundafeira que o Indicador Ipea
de Inflação por Faixa de
Renda voltou a apontar alta em todas as classes de
renda pesquisadas no mês
de maio, apesar da desaceleração registrada em abril.
As famílias de renda muito
baixa, com renda domiciliar
inferior a R$ 1.650,50, foram mais impactadas, com
inflação de 0,92% em maio.
Para as famílias de renda
mais alta – com renda entre
R$ 8.254,83 e R$ 16.509,66
-, o percentual foi de 0,49%
no mesmo período.
Os grupos que mais
contribuíram para a alta da

inflação foram os de habitação e transportes. Os
reajustes de energia elétrica (5,4%), tarifa de água e
esgoto (1,6%), gás de botijão (1,2%) e gás encanado
(4,6%) foram os principais
focos de pressão inflacionária no caso da habitação.
Os transportes foram impactados pelo aumento da
gasolina (2,9%), do etanol
(12,9%) e do gás veicular
(23,8%).
No segmento de renda
mais elevada da população, a queda de 28,3% no
preço das passagens aéreas
atenuou os impactos dos
reajustes dos combustíveis.
O grupo saúde e cuidados
também influenciou a aumento da inflação em maio.

LIMPPANO S/A
CNPJ: 33.033.556/0001-33
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
A empresa LIMPPANO S/A, com CNPJ: 33.033.556/0001-33, situada na Rodovia Presidente Dutra, 1338 – Pavuna – Rio de Janeiro – RJ, torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do
processo Nº 14/200.394/2008, a renovação da Licença Municipal de Operação Nº 002785/2021, com validade de 5 (cinco) anos para FABRICAÇÃO
DE PRODUTOS TÊXTEIS, MANTA ABRASIVA E ESPUMAS DE POLIURETANO, em substituição a licença municipal de operação Nº 000186/2009.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.883.406/0001-41 - NIRE 33.3.0032843 -2
Ata da AGE em 07/06/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 07/06/21, às 12h, na
sede da Cia., 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, tendo em vista o comparecimento de
acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia..
3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração da
denominação social da Cia.; e (ii) a reforma e consolidação do novo Estatuto
Social. 5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes
da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Alterar a
denominação da Cia., que deixará de ser Armação dos Búzios Participações
S.A. e passará a ser Malibu Investimentos e Participações S.A.. Em razão
da deliberação acima, o art. 1º do Estatuto Social da Cia., que passará a ter
a seguinte redação: “Art. 1º. Malibu Investimentos e Participações S.A.
(“Cia.”) é uma S.A., de capital fechado, com natureza empresária, organizada e regida nos termos deste Estatuto Social, da Lei 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), e das demais disposições legais aplicáveis.” (ii)
Aprovar a reforma e consolidação do novo Estatuto Social da Cia., conforme
proposta apresentada. Registrar que todos os acionistas receberam material
de apoio para a Assembleia, em que consta a nova proposta do Estatuto
Social alterado e consolidado. A unanimidade dos presentes aprovou integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para
o arquivo na sede social. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada
por todos os presentes. RJ, 07/06/21. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de
Albuquerque - Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja
em 10/06/21 sob o nº 4082024. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Enquanto as famílias com
renda mais baixa tiveram alta de 1,3% nos medicamentos, os mais ricos sofreram
com o reajuste de 0,67%
nos planos de saúde.
Na comparação interanual, houve forte aceleração
inflacionária em todas as
classes de renda. Em maio
de 2020, a pandemia impactou um grupo de bens
e serviços gerando quedas
de preços significativas,
como a deflação na energia (-0,58%), combustíveis
(-4,6%) e medicamentos
(-1,2%), além das quedas
em 3,2% dos móveis, de
0,58% do vestuário e de
0,37% dos serviços de recreação.
No acumulado de 2021,

a inflação de 3,0% é mesma
para o segmento de renda
mais baixa e a classe de renda mais alta. Entretanto, as
maiores taxas observadas
de janeiro a maio deste ano
estão nas classes de renda
média (3,5%) e renda média
baixa (3,4%). No acumulado em 12 meses, a inflação
das famílias de renda muito baixa (8,9%) segue bem
acima da verificada entre os
mais ricos (6,3%), ainda sob
efeito das altas de 15,4%
dos alimentos no domicílio
e de 11,6% da energia elétrica. No caso das famílias
com melhor poder aquisitivo, o reajuste de 47,5% dos
combustíveis nos últimos
12 meses explica parte desse aumento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA FAMÍLIA DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
RUA PROFESSORA FRANCISCA PIRAGIBE, 80,
FORUM, TAQUARA
Tel.: (21) 2444-8060 E-mail: jpa01vfam@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, MOVIDA POR ROBERTO
CARLOS DE SOUZA em face de SORAIA GONÇALVES
DA CUNHA - PROCESSO Nº 0012114-22.2012.8.19.0203,
na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CRISTIANE CANTISANO MARTINS – Juiz(a) de
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - SORAIA GONÇALVES DA CUNHA - que
será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do
Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art.
887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/
2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/
07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do
Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 22/06/2021 às 13:30h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no dia 29/06/2021 às 13:30h. DO BEM A SER LEILOADO:
(Conforme o laudo de avaliação de fls. 363/364): Direitos
Possessórios Do Imóvel Situado Na Rua Baronesa, Nº 185, Casa
01 – Praça Seca/RJ – 153m². (...) avalio o sobrado sito à Rua
Baronesa, nº 185, casa 1, no valor de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais). E para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (SORAIA
GONÇALVES DA CUNHA) intimado(s) da hasta pública se não
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do
art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE
ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO
SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em
Rio de Janeiro, em 09 de abril de 2021. Eu, digitei __, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) CRISTIANE CANTISANO
MARTINS – Juiz de Direito.
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SEU
DIREITO

Fiscalização nas petroleiras pode
recuperar ao Rio até R$ 10 bi

Contribuição
substitutiva sobre o ICMS

Ceciliano: ‘Nós não vamos tirar direito de nenhum servidor.’

Por Matheus Curioni

E

m sessão realizada em 23/2/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que é lícita a incidência
da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
(CPRB) do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). A decisão se deu por maioria de 7 x 4,
liderada pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, que
contém o seguinte e decisivo trecho:
“Não poderia a empresa aderir ao novo regime de
contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer
se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. Ora,
permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo
do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria
demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias”, escreveu o ministro
em seu voto.
O entendimento do STF, que deve custar cerca de R$
9 bilhões aos contribuintes, é deliberadamente mais político que técnico – e tecnicamente questionável – em
linha com o que tem sido a tônica recente da Corte. A
CPRB é chamada de “contribuição substitutiva” porque empresas de diversos setores puderam, nos últimos
anos, optar por recolhê-la em substituição à contribuição previdenciária “regular” de 20% sobre a folha de
pagamentos.
O primeiro ponto questionável no entendimento do
Supremo é o de que a CPRB representaria um “benefício”. A CPRB incide à alíquota de 1% sobre o faturamento das empresas. A opção é exercida de modo irretratável
para todo o ano, irretratabilidade essa que o Governo
Federal tentou burlar já por duas vezes nos últimos anos,
mas trata-se de outro assunto. Os contribuintes projetam
números, exercem a opção e fazem figas, sem a certeza de
que no fim do dia – no caso, do ano – arcarão com uma
carga tributária realmente menor. Trata-se de uma decisão que vigerá ao longo de 12 meses de vicissitudes, uma
aposta calculada, de maneira alguma um “benefício” certo.
Levando às últimas consequências o entendimento do
Supremo, também seria “benefício” o mero exercício de
opção pelo lucro presumido ou pelo lucro real, apenas por
ter o contribuinte preferido uma de duas alternativas. O
mesmo valeria para a escolha entre apuração cumulativa
ou não cumulativa do PIS e da Cofins.
O essencial, porém, é que o voto do ministro Alexandre de Moraes se posta no palco do “debate de
políticas públicas”, virando as costas para a perspectiva
técnico-constitucional do Direito Tributário. A prioridade ao julgar, parece, é cada vez menos o entendimento detalhado da incidência tributária, desde as regras
constitucionais de competência até as leis instituidoras
dos tributos, passando pela assimilação da correlação
dessas normas com a contabilidade e com as finanças,
para então se definir a constitucionalidade ou não de
determinada exigência.
No caso, o menor dos problemas é o contribuinte
faturar ou não ICMS para si, é lateral, acessória, a questão de o imposto destacado ser sua própria receita ou
receita dos Estados. Mais e mais, trata-se de escolher
(essa é a palavra) se se está ou não diante de uma situação que “ampliaria demasiadamente” um “benefício
fiscal”. A propósito, o que seria uma “ampliação demasiada”? De duas, uma: ou um algoritmo complexíssimo
(e oculto) que o defina foi utilizado para compor a ratio
decidendi do voto, ou então se tratou mesmo de pura e
simples arbitrariedade.
O que é certo é que o julgado gerou forte sentimento de insegurança no meio especializado e entre as
empresas. A percepção é de que “tudo é possível” em
Brasília. As entrelinhas da decisão do STF geram preocupação sobre o que pode acontecer no julgamento dos
embargos de declaração, há anos pendentes de apreciação – demora que é por si só insegurança – no âmbito
do Tema 69 da Corte, a “tese das teses” já julgada por
nossa Suprema Corte.
Nela, o Supremo definiu que “o ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”. Mas será mesmo? Seria hora de alterar a pontuação
da frase? Afinal de contas, “o ICMS não compõe a base
de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”?
Espera-se que não se passe da insegurança ao caos absoluto, rumo a uma jurisdição tributária “invertebrada”.
Matheus Curioni é advogado do CSMV Advogados.

“

Nós não vamos tirar
direito de nenhum
servidor. A Assembleia não faltará ao Estado.
Mas vamos discutir as mensagens, ouvir os servidores
e todos os interessados”. A
declaração é do presidente
da Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro (Alerj),
deputado André Ceciliano
(PT), durante a cerimônia
de assinatura do convênio
entre o Governo e a Agência Nacional do Petróleo
(ANP), realizada nesta segunda-feira. A parceria irá
permitir a fiscalização dos
abatimentos feitos pelas
empresas petroleiras, nos
pagamentos de participações especiais.
O convênio, assinado
no plenário da Alerj com
a presença do governador
Cláudio Castro, é fruto
do trabalho da Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Casa que investiga a queda na arrecadação
de receitas da exploração
de petróleo e gás no estado. Ceciliano reiterou que
o problema do Estado “não
é de despesa, é de geração
de receita”, e pontuou que
o acordo de cooperação
técnica e operacional será
fundamental para esta retomada. “Esta luta vem desde
o ano de 2012, quando o
Congresso mudou a forma
como é feita a partilha e a
distribuição dos royalties.
Estamos aqui desde 2012
brigando para que pudéssemos fiscalizar as empresas

que produzem petróleo no
estado do Rio de Janeiro”,
ponderou.
“Graças ao trabalho da
CPI, o Governo vai poder
olhar para frente e trabalhar
para sair dessa situação difícil. Também é um trabalho
que vai trazer mais tranquilidade para o servidor
aposentado e pensionista,
porque esse recurso dos
royalties vai diretamente
para o Rioprevidência. Não
tenho dúvida de que esse
acordo alivia o cofre do Estado e a possibilidade de o
Rio sair mais rapidamente
do Regime de Recuperação
Fiscal”, explicou o presidente.
Para o governador do
Rio de Janeiro, Cláudio
Castro, o empenho do Parlamento fluminense foi fundamental na celebração do
acordo. “Há muitas verdades na fala do presidente da
Alerj, mas a mais relevante:
a Alerj nunca faltou ao Governo, e tem sido uma grande parceira. A Alerj não se
furta a lutar pelos direitos
do Estado. Parabéns à CPI,
são nossos direitos, não é
nenhuma benesse. Temos
a obrigação de lutar até o
último centavo pelo que é
direito do Rio de Janeiro”,
pontuou.
R$ 10 bilhões
De acordo com o presidente da CPI, deputado
Luiz Paulo (Cidadania), há
a estimativa de que se pos-

sa recuperar ao Estado até
R$ 10 bilhões, abatidos indevidamente nos últimos
dez anos. “Há mais de um
ano nos reunimos com a
ANP e nos foi dito que a
assinatura deste termo se
daria em 30 dias. Hoje felizmente alcançamos esse
objetivo. Era impossível a
ANP fiscalizar com apenas quatro servidores. Só
da Secretaria de Fazenda
sei que haverá 12 auditores fiscais trabalhando. A
ANP treinará funcionários
da Sefaz em auditoria de
deduções em participações
especiais e a Sefaz treinará
a ANP sobre o ICMS. Podemos recuperar R$ 10 bilhões para o Estado. Com
o percentual destinado à
União e aos municípios,
esse montante chega a R$
24 bilhões”, destacou.
Diretor-geral substituto
da ANP, Dirceu Amorelli
considerou o convênio uma
ação pioneira, e planejou
novas parcerias. “Este acordo de cooperação técnica
inaugura uma parceria iné-

dita, a primeira do gênero,
que certamente será replicada em outras unidades
da federação. A capacidade
de fiscalização aumentará,
trazendo transparência. A
ANP está à disposição do
Governo e da Alerj para
parceria em outros segmentos, como revenda e distribuição de combustíveis”,
acrescentou.
Para o secretário estadual de Fazenda, Nelson
Rocha, a assinatura foi
um marco. “É o início de
uma nova etapa na área de
petróleo e gás. Com os recursos que vamos recuperar, poderemos retomar os
investimentos necessários
e o desenvolvimento econômico”, frisou. O acordo
entre a Sefaz e a ANP tem
a duração de dois anos,
podendo ser renovado, no
interesse das partes. Também estiveram presentes
na cerimônia membros do
Ministério Público estadual e federal, da Procuradoria e da Controladoria Geral do Estado.

Restaurantes enfrentam período
mais difícil desde junho de 2020

O

consumo
em
restaurantes, bares, lanchonetes
e padarias registrou queda
de 33,2% em abril, é o que
apontam os índices divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria
com a bandeira Alelo. Os
dados, calculados a partir
da comparação com o mesmo período de 2019, mostram que, em contraponto,
os supermercados continuam apresentando números
compatíveis com o histórico pré-pandemia – a exemplo da variação apurada de
apenas 0,2% no valor gasto.
Os Índices de Consumo
em Restaurantes (ICR) mostram ainda retração de 51,4%
na quantidade de vendas,
impacto mais profundo desde junho de 2020 (-53,1%).
Somado a isso, o número de
estabelecimentos comerciais
que efetivaram transações em
abril de 2021 foi 6,9% inferior ao observado no mesmo
mês de 2019.

Em relação aos Índices
de Consumo em Supermercados (ICS), os dados de
abril indicam que o segmento encerrou o período com
queda de 14% na quantidade de vendas, tendo como
base o mesmo período de
2019. Já o número de estabelecimentos que realizaram pelo menos uma venda
registou alta de 3,6%.
Segundo os pesquisadores da Fipe, ao analisar os
últimos resultados, é possível concluir que o comportamento do consumo
nos supermercados durante o mês de abril mostrou-se novamente resiliente ao
agravamento do quadro da
pandemia, bem como em
relação às regras mais rígidas postas em vigor para
reduzir o contágio em diversos estados e localidades
do país.
Os Índices de Consumo em Supermercados
(ICS) acompanham as
transações realizadas em
estabelecimentos
como

supermercados, quitandas,
mercearias, hortifrútis, sacolões, entre outros; e os
Índices de Consumo em
Restaurantes (ICR) apontam a evolução do consumo de refeições prontas
em estabelecimentos como
restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, além de
serviços de entrega (delivery) e retirada em balcão/
para viagem (pick-up).
Em termos regionais, a
análise dos resultados revela
que os efeitos da Covid-19
se estenderam por todo o
país, com intensidade variável segundo a aceleração ou
desaceleração da pandemia
em cada localidade, bem
como o maior ou menor rigor das medidas restritivas
impostas pelos governos
estaduais e municipais sobre a operação dos estabelecimentos.
Adotando como parâmetro o valor gasto em restaurantes, o segmento mais
fragilizado pela pandemia, é
possível evidenciar um im-

pacto negativo similar em
2 das 5 regiões brasileiras:
Nordeste (-34,8%) e Sudeste (-34,1%). Entre as demais, a queda no valor total
gasto em abril foi de, respectivamente, região Norte (-31,3%), Centro-Oeste
(-30,6%) e Sul (-27,4%).
Individualmente, os estados que tiveram os piores
resultados foram: Amapá (-44,9%), Tocantins
(-43,5%), Bahia (-39,4%),
Rio de Janeiro (-38,9%),
Ceará (-37,4%) e Amazonas
(-35,8%), contrapondo-se
àquelas que apresentaram
menor retração no consumo: Roraima (-1,2%), Acre
(-5,9%), Rondônia (-6,1%),
Mato Grosso do Sul
(-18,4%) e Espírito Santo
(-19,1%). Entre outras unidades federativas, vale mencionar os impactos registrados em: São Paulo (-33,2%),
Minas Gerais (-31,9%), Paraná (-30,3%), Santa Catarina (-19,2%), Rio Grande do
Sul (-31,4%) e Pernambuco
(-30,3%).
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Brasil só recicla 3% de resíduos sólidos
D
e acordo com dados mais atuais
da
Associação
Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o
Brasil gerou, em 2018, 79
milhões de toneladas de
lixo. Deste total de resíduos produzidos, 30% tinha
grande potencial de reciclagem, porém somente
3% foi de fato reciclado.
Esses baixos percentuais
em relação à reciclagem

no país, podem ser explicados, em grande parte,
pela falta de conscientização da própria população
ao descartar inadequadamente seu lixo e também
pelas escassas ações públicas e privadas voltadas
para o devido tratamento
dos resíduos sólidos, mas
iniciativas, ainda que pontuais, fazem a diferença.
Nesta segunda-feira, associações setoriais e o Ministério do Meio Ambiente

(MMA) assinaram três acordos de cooperação sobre
despoluição de rios, logística reversa de resíduos e a
transformação de lixo em
energia.
Um deles, sobre o monitoramento da qualidade da água, foi assinado
com a Associação Brasileira de Empresas de
Tratamento de Resíduos
e Efluentes (Abetre). O
acordo prevê a criação de
uma plataforma digital

para aprimorar a gestão
da qualidade da água em
todo o Brasil.
Outro acordo assinado
trata da logística reversa
de óleo lubrificante. Por
meio dele, a expectativa é
de que sejam integradas informações setoriais sobre
essa logística no Sistema
Nacional de Informações
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos e, com isso, seja
desenvolvido um aplicativo online, para permitir a

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO em que BANCO NACIONAL S/
A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL move em face de JOSÉ LUIZ MESQUITA DA SILVA E ANTONIO SOUZA FIDALGO, na forma do
Processo nº 0007332-27.2007.8.19.0209. Ao Dr. Mario Cunha Olinto Filho, Juiz Titular de Direito na 2ª Vara Cível da Regional da Barra da
Tijuca, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, aos interessados e aos devedores JOSE LUIZ MESQUITA DA SILVA E ANTONIO
SOUZA FIDALGO, que no dia 22 (vinte e dois) de junho de 2021, com início as 13:10 horas e com termino as 14:00horas leilão que será
realizado da forma eletrônica no site: www.schulmannleiloes.com.br, será levado a Público Leilão, por valor igual ou acima da avaliação,
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, o bem penhorado e avaliado em fls.109, 110 e 174, sobre o imóvel a seguir: LAUDO DE AVALIAÇÃO
INDIRETA IMÓVEL: Apartamento situado à Avenida Adolpho de Vasconcelos, 145, Edifício Marambaia, apartamento 911, Condomínio
Barra Sul, Barra da Tijuca, Freguesia de Jacarepaguá, nesta cidade, de acordo com a matricula de nº 81.408 do 9º oficio de Registro de
Imóveis e inscrição nº 151697-5 (IPTU). Apartamento: Trata-se de apartamento com uma vaga de garagem, situado no Condomínio Barra
Sul, com portaria e segurança 24horas. Prédio de construção antiga em alvenaria, com janelas externas em alumínio, portas em
alumínio e vidro, possuindo quatro elevadores em cada coluna. No entorno do imóvel há transporte público urbano (BRT, ônibus, taxis),
Shoppings, escolas privadas e públicas, bancos e etc. área edificada: 52M², idade: 1982. TERRENO: Está descrito, caracterizado e
confrontando conforme consta nas certidões digitalizadas do 9º Ofício de Registro de Imóveis matricula já mencionado acima e que
passam a fazer parte integrante deste Laudo. Assim considerando se sua localização, dimensões, área construída, padrão do logradouro
e idade, AVALIO INDIRETAMENTE O IMÓVEL ACIMA DESCRITO E A CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO EM R$380.000,00
(trezentos e oitenta mil reais). Rio de Janeiro, 01 de junho de 2017. Constam débitos de IPTU no valor de R$ 3.524,40 (três mil, quinhentos
vinte e quatro reais e quarenta centavos), FUNESBOM no valor de R$ 486,41 (quatrocentos oitenta e seis reais e quarenta e um centavos)
e de condomínio no valor de R$ 31.001,00 (trinta e um mil e um real). Sendo infrutífera a primeira praça, será feito a segunda praça no
dia 29 (vinte e nove) de junho de 2021 no mesmo local e horário pela melhor oferta acima de 50%, de acordo com o art.886,v, do CPC/
2015. 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 arrematação
Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo 901, do CPC), 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 CPC, autoriza 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. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetuado em até o dia útil seguinte ao leilão efetuado, à
disposição do juízo. O devedor poderá exercer o direito de remição expressamente previsto no art. 826 do CPC até o momento anterior
à adjudicação ou da alienação dos bens, com o pagamento de todos os débitos, inclusive despesas e comissão de leiloeiro, conforme
abaixo indicado. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA TAL POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903,
do CPC) OU SE ADMITIRÁ REMIÇÃO PARCIAL PARA SUSTAR O LEILÃO. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação, sem prejuízo da reposição dos valores empregados para a realização das praças. Caso após os inícios dos trabalhos
do leiloeiro ocorra a remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que obste a consumação da alienação em hasta pública,
caberá o pagamento de comissão no equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação por quem der causa (no caso de
acordo, tal valor será pro rata), sem prejuízo da reposição das despesas. 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 CPC: 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. E 1% de custas de cartório até o máximo permitido por lei, serão pagas pelo arrematante. Rio de Janeiro,
05 de março de 2021. Eu, Luciane Santive Barbosa, _ Escrivão, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) Mario Cunha Olinto Filho, MMO Dr. Juiz __

COMARCA DA CAPITAL-RJ
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL
DE MADUREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído da
Ação de Extinção de Condomínio (0011140-80.2015.8.19.0202)
requerida por Sociedade de Fomento Imobiliária Ltda em face de
Lina Wanda Smith de Vasconcellos e Outros.- O DR. THOMAZ DE
SOUZA E MELO, Juiz de Direito, FAZ SABER a todos que o presente edital INTIMA Lina Wanda Smith De Vasconcellos, Antonio
Rodrigues Monteiro Filho, Vilano Menezes, José Ferreira De Matos, Carlinda Araújo Dias, Maria Gilka De Amorim Monteiro, Lea De
Barros Maciel, Vicente Duarte Chança, Elisabeth Spatenkova, Claudia Lowndes De Abreu Teixeira, menor impúbere, representada
por seu pai Francisco Antônio Pacheco De Abreu Teixeira, Agostinho Ferreira Ribeiro, Anália Carlos Da Silva, Raul De Miranda Santos, Bertino Martins De Miranda, Samuel De Tarso Teixeira Primo,
José Bastos Padilha, Abrahão Nader, Pedro José De Castro, Dyla
Murce Costa, Bruno Antonio Angelo Gara Vaglia, Elias Antonio
Caputo, Izidoro Do Nascimento, Jorge Eduardo Monteiro De Mello
Sabugosa, Guarany Da Silveira, Mario Duque Estrada, Maria Das
Dores Silveira, Luiz Miguel De Souza Rezende, menor impúbere,
representado por seu pai MIGUEL DE REZENDE, Espólio De
Affonso Ligório Silêncio, representado pela inventariante Maria
Simões Luciano Silêncio, Manoel Augusto Pereira, Aracy Tavares,
Carimi Haddad, Jane Haddad, menor púbere, assistida por seu
pai Fuad Haddad, Mário Barreiro Balsells, Regina Giselia Lourenço Bordallo, Nelson Ferreira Freire, Alcides Alves Da Silva, Luiz
Miguel De Souza Rezende, menor impúbere, representado por
sua mãe Maria Therezinha Rebello De Souza, Dyla Murce Costa,
Othelo Costa, Agenor Ferreira Do Bonfim E Silva, Eduardo Gomes
De Souza, Asélio Hermida Passos, Jorge Monteiro Vieira, Benedita
Da Paixão, Andrés Ladra Franco, Luiz Gomes De Oliveira, Ledrolino
Pereira Da Silva Junior, Manoel Lourenço Fonseca Filho, Argemiro
Macedo Filho, Bruno Maffeo, Fernando Alves De Brito, João
Domingues De Oliveira, Luiz Fiuza, Waldemar Pereira De Oliveira,
Eliane Rodrigues Moreira Da Silva, menor impúbere, representada por seu pai Asdrubal Lobo Moreira Da Silva, Antonio Luiz Da
Silva, Aline De Freire Monsão, Manoel Fernandes, Cesar Augusto
Resemini, Lindolfo Fernandes De Oliveira, Arthur Repsold Junior,
Oswaldo Ferreira De Mendonça Junior, Nair Pires Dantas Dos
Santos, Maria Thereza De Mendonça, Aracy Cravo Martins, Enoé
Guimarães De Oliveira, Vera Lucia Pereira Da Silva Freire, menor
representada por seu pai PAULO MARIO FREIRE, Maria Cristina
Pereira Da Silva Freire, menor representada por seu pai PAULO
MARIO FREIRE, Maria Augusta Creagh Moreira, Irene Creagh
Moreira, Hugo Da Silva Cravo, Antonio Carlos Schmidt Torres,
Cesarina Mizzon Giudici, Custodio Jacobina Vieira Santos, Paulina
Balanhuk, Martinho Abel Da Silva, Odette Bastos Da Motta, Euclides
De Oliveira, Nehildes Borges De Queiroz, José Teotonio Lira,
Honório Paulo De Freitas, Odette Coutinho Madureira, Osmar Antonio Dias, Adolpho Soares Baptista, Claus Schmalzigang, Mario
Soares, Alvaro Creagh Moreira, Maria Amelia Pinto De Castro
Moreira, Vicente Duarte Chança, Ney Rodrigues Innocêncio, Milton
De Oliveira Barroso, Moacyr Brasileiro Da Silva, Antonio Badih
Name, Alfredo Santiago Cormak, Nelson De Carvalho Jorge, Luiz
Gomes De Oliveira, Agenor Ferreira Do Bonfim E Silva, Darci Gonçalves Reis, Elza Pinheiro Dos Santos, Padre Feliciano Lapenda
Neto, Lauro Vieira, Ubyrajara Corrêa Da Silva, Nazareth
Chrysostomo Do Rêgo Barros, Luiz Monteiro Filho, Athos Scotto
De Ireca, Lauro Martins De Araújo, José Jorge Gonçalves, Paulo
Pereira Gonçalves, Nilson De Oliveira, Luiz Da Silva D’ascenção,
Darcy Soliva Da Costa, Nelson Ferreira Freire, João Baptista Pedro
Lodi, Oswaldo Balloussier, Manoel Baliú Monteiro, Antonio Da Fonseca, Adelina Ferreira Da Silva Rocha, Aida Cravo Rizzo, Luiz
Henrique Cravo Rizzo, Elza De Oliveira Alvim, Fernando De Aguiar
Loretti, Anacreonte Rangel, Ana D’arc Barbosa Da Silva, Izidro
Marchezan Costa Beber, Ary Cipriano Rocha, Celeste Rodrigues
Maio, Orlando Teixeira Maia, Walter Molinaro, Núvia Vieira, Norberto
Almeida Ribeiro, Maria Dos Santos Martins, José Walter Marques
Dehoul, Martinha Alonso Castro, Nadir Cunha Carreirão, Antonio
Santiago Bondim, Lucio Gomes De Oliveira, Leda De Alcantara
Vieira, Osano Bezerra Montenegro, Laura Lima Montenegro, Domingos Rodrigues, Darcy Da Silva Cravo, Sergio Alexandre Macedo
Pena, Elvia Roque Steffan, Elma Gomes De Lima, Maria Do Carmo
Nunes De Oliveira, Anibal Espinheira, Maria Madalena Correia De
Vasconcellos, Neyse Caldeira Santos, Francelina Manes Antunes,
Martiniana Alves De Oliveira, Tomomitsu Kiyuzato, Iberina Pires
Ferreira, Jaime Ribeiro, Mercedes Alice Cunha, Abrahão Nader,
Sara De Andrade Barbosa, Antonio Santiago Bondim, Alvaro

Moutinho Ribeiro Da Costa, Marilda Guarnido Cravo, Paulo
Rodrigues, Olinda Guimarães Da Silva, Alfredo Campos, Caetano
Di Bello, menor impúbere, representado por seu pai Ferdinando
Di Bello, Manoel Augusto Pereira; Hilia Da Silva Montez, Octávio
Soares, Décio Da Silva Martins, Antonio Moreira Ramos, José Maria Soares, Arthur Repsold, Maria Staneker, Helmut Schrmalzigang,
Washington Alonso, Jairo Vargas Tanure, menor púbere, assistido
por seu pai SALIM TANURE, José Carlos Vargas Tanure, Carlos
De Camargo Penteado Braga, menor impúbere, representado por
seu pai Carlos Eduardo De Souza Leão Braga, Ruy Alves
Campello, Alfonso Alonso Alvarez, Lélia Miglio, Ledrolino Pereira
Da Silva Junior, Magda Da Silva Figueiredo, Augusto Craveiro
Rangel, Mario Simões Cunha Accioly, Mario Oliva Da Fonseca,
Fernando Vilela, Antonio Moreira Ramos, Pierre Van Velthem, Thiers
Lourenço Pires, Lucia Arantes Guedon, Nair Nurga, Honor Mary
Brass, Franklin Bebiano Ceppas, Claudionor Costa Vaz, Luiz Fiuza,
Augusto Craveiro Rangel, Irac Honorio De Oliveira, Iberina Pires
Ferreira, Nair Pires Dantas Dos Santos, Daniel G. Sydenstricker,
Helena Bernet, Claus Schmalzigang, Valmira Seabra Nunes, Elza
Bernet, Lycurgo Da Costa Faria, Carlos De Lima Cavalcanti, Andrés
Ladra Franco, Luiz Gomes De Oliveira, Ledrolino Pereira Da Silva
Junior, Manoel Lourenço Fonseca Filho, Argemiro Macedo Filho,
Bruno Maffeo, Fernando Alves De Brito, João Domingues De Oliveira, Waldemar Pereira De Oliveira, Eliane Rodrigues Moreira Da
Silva, menor impúbere, representada por seu pai Asdrubal Lobo
Moreira Da Silva, Antonio Luiz Da Silva, Aline De Freire Monsão,
Manoel Fernandes, Cesar Augusto Resemini, Lindolfo Fernandes
De Oliveira, Arthur Repsold Junior, Oswaldo Ferreira De Mendonça
Junior, Nair Pires Dantas Dos Santos, Maria Thereza De Mendonça, Nazareth Chrysostomo Do Rêgo Barros, Aristeu Carneiro Da
Silva, Giselia Mirilli Capelli, Maria Thereza Merola Penna, Antonio
Carlos Schmidt Torres, Julio Mayer, Kilda Rodrigues Gonçalves,
José Teotonio Lira, José De Almeida, Clarinda Porciuncula De
Aquino, Humberto Carlos Da Silva Rego, Douglas Bandinell
Lowndes Hargreaves, Humberto Saboia, Eduardo Henrique
Teixeira Saboia, Dulce Da Costa, Valtair Ferreira Malaquias, Maria
Mendonça Huet, Ubirajara Teixeira Lima, Luiz Manuel Vasconcelos Loureiro, Ubyrajara Corrêa Da Silva, Samuel Sérgio Rodrigues
Porto, Theotonio Sá Filho, Mario Oliva Da Fonseca, José Rodrigues
Da Costa, Fuad Haddad, Djanira Da Silva Cravo, Pérola Akstein,
David Pinto Soares, Abilio Carneiro Salgado, Avelino Lopes Da
Silva, Nelson Lopes Da Silva, Ladislau Cieszkowski, Palmira Barbosa De Macedo, Roberto Capanema Garcia, Olga Maria Ohinnes,
Valmira Seabra Nunes, Ilza Porto, Mario Da Costa Muniz, Celio De
Almeida Santos, Adhemar De Canindé Jobim, Alvaro Moutinho Ribeiro Da Costa, Raimundo Lima Santos, Rita Lima Santos, José
Tavares Filho, Jorge José Da Câmara Canto, Izidro Marchesan
Costa Beber, Washington Alonso, Meton De Alencar Gadelha, Vera
Lopes Trovão, Guarany Da Silveira, Antonio Da Fonseca, Lia Maria
Galvão Valdetaro, Paulo Mac Cord, José Cecilio De Souza, Maria
Ferreira Lima, Alcides Alves Da Silva, Maria Creuza De Souza, Mario Simões Accioly, Thereza Esther Rodrigues Pereira, Aracy Tavares,
Zulmiro Isio Ponte, Oswaldo Balloussier, Zaira Ennes Luz, Mario
Gomes De Souza, Regina Giselia Lourenço Bordallo, Domingos
De Almeida Câmara, Luiz Da Silva D’ascenção, Dulce Moura
Burlandy, Antonio Do Amaral Nogueira, Zila Lisboa Nogueira,
Vicente Duarte Chança, Georgina Helena Castro Cardoso, Antonio Rodrigues Monteiro Filho, Inácio Serafim, Jayme Ramos Da
Fonseca Lessa, Gregório Fernandes Costa, Messias Coelho
Freire, Euclides De Oliveira, Sérgio Ribeiro Da Costa, Arthur De
Siqueira Cavalcanti, Luiz Monteiro Filho, Adriana Padilha Molina
Calabria, Adalberto Molina Calabria, Joaquim Pereira Alves, Carlos
Antonio Bisaggio, Rosalia Canalini e Andréa Canalini, menores
impúberes, representadas por seu pai Janilo Canalini, Antonio
Santiago Bonfim, Maria Dulce Carneiro De Oliveira, Maria Olenka
Carneiro De Oliveira, Augusto Carneiro De Oliveira, Maria Deulina
Carneiro De Oliveira, Maria De Lourdes Oliveira Pessôa De Souza,
Julia Siqueira Braga, Paulo Rodrigues Alves, Edmundo Duarte Da
Silva, Luiz Ferreira Gomes, Onaldina Da Costa Guimarães, Vicente
Duarte Chança, Rui Teodorico Martins Conde, Silvino Pinto Carneiro, Virgílio Alves Corrêa Filho, Marcio Mallard Caldas, Carlos De
Lima Cavalcanti, Moyses Pocinha Fernandes e Paulo Pocinha
Fernandes, Edgard Souto De Oliveira, Ruy Valente, Dinorah Elisa
Faria Neves De Mello, Amy Monteath Brass, Williamina Monteath,
Rita Lima Santos, Lucindo Rodrigues Malta, Luiz Ignacio Ferreira,
Gerôncio Da Costa E Sá, Anna Gerta Irmã Scholz, Manoel Antunes
Da Silva, Letacio Jansen, Iracema Grunewald, Emílio Gonçalves
Da Torre, Salvatore Raimundo, Alzira Sanna, Renato Sanna, Antonio Varella Seabra, Eveline Muskat, Paulo De Tarso Lamarck, me-

integração com os demais
sistemas de logística reversa existentes no país, como
eletroeletrônicos, embalagens e medicamentos. Nesse caso, além do MMA e da
Abetre, outra parceira será a
Associação Ambiental para
Coleta, Gestão e Rerrefino
do Oluc – óleo lubrificante
usado ou contaminado.
Há ainda a parceria para elaboração do Atlas de
Recuperação
Energética
de Resíduos Sólidos. “Esta

ferramenta digital indicará
as regiões com maior potencial para investimentos
no aproveitamento do lixo
como fonte de energia”, explicou o ministério.
Além disso, está prevista
a integração de informações
setoriais e de infraestrutura
sobre recuperação energética, a modernização normativa e o desenvolvimento de
conteúdos para a qualificação de órgãos ambientais e
consórcios públicos.

SP terá mais R$ 1,08 bi para
o Novas Estradas Vicinais

O

Governador João
Doria apresentou
nesta segunda-feira, no Palácio dos Bandeirantes, a nova fase do programa
Novas Estradas Vicinais, que
vai beneficiar outras 140 vias
com 1.531 quilômetros de
melhorias e investimentos de
R$ 1,08 bilhão em recursos
do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
O programa coordenado
pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER)
já soma investimentos de R$
2,29 bilhões e vai gerar 25
mil empregos, entre vagas
diretas e indiretas. “Teremos
quase 200 municípios dire-

tamente beneficiados e 3,1
mil quilômetros de estradas
melhoradas e sinalizadas,
oferecendo melhores condições de segurança para a
população”, afirmou o Governador. “Só quem vive no
interior sabe a importância
de uma vicinal bem asfaltada
e sinalizada, o que representa de fato na vida das pessoas”, acrescentou Doria.
As estradas vicinais são
importantes para o escoamento da produção agrícola
e para a economia regional.
Além disso, são essenciais
para o deslocamento da população aos grandes centros
urbanos.

nor púbere, assistido por seu pai AFONSO LAMARCK, Floriano De
Araújo, Haras Santa Anita S/A, Almerinda Da Cunha Silva, Witold
Stanislaw Czajkowski, Licínio Eugênio Gomes, Julio Dos Santos
Vieira De Mello, Edgard Souto De Oliveira, Maria Sylvia Carvalho
De Oliveira, José Cecilio De Souza, que adquiriu por partilha de
Lydia Carvalho De Castro, Julio Da Silva Brito e Maria De Lourdes
Ferreira Brito, Helio Souto De Oliveira, Henrique Carloni, Adair
Onsolini Carloni, Izaura Pinheiro Jobim, Maria Dalva Pereira Lima,
Adhemar De Canindé Jobim, Fouad José Khair, Izilda Andraus
Khair, Lima Santos, Zenôr Rodrigues Rego, que adquiriu por partilha no Espólio de Heyder Rodrigues Rego, Beatriz Maria Lopes
Xavier De Oliveira, José Carlos Lopes Xavier De Oliveira, Fernando
Lopes Xavier De Oliveira, menores impúberes e representados
por seu pai Carlos Edmundo Xavier De Oliveira, Carlos Wehzs,
Maria Luiza Do Rego Monteiro Domingues De Oliveira, que adquiriu por partilha no Espólio de João Domingues De Oliveira, Margarida Sanchez Martinez De Medeiros, Trindade Sanchez Martinez,
Attilio Busani, Raimundo Lima Santos, que adquiriu por adjudicação no Espólio de Rita Lima Santos, Helio Souto De Oliveira, Mario
Soares, que adquiriu por adjudicação no Espólio de Helena Maia
Soares e de José Maria Soares, Hilma Gomes Martins, Reginaldo
Rodrigues Da Paixão, Generoso Dionísio, Luciano De Mello Pinta,
Ana Lucia Bosshard Pinta, Walter Simonson, Ilidio Gomes Pereira
De Araujo Moscoso, Roberto Alvarenga, Antonio Santiago Bandim,
Bernardino José Da Cruz, José De Azevedo, Lucinio Eugenio Gomes, Antonio Antunes Dias, Pedro Dulce Sobrinho, Maria Trindade
Martins Pinto, Maria Bastiani, Arthur Augusto Da Rocha Lima, Carlos
Wehrs, Maria Luiza Raposo Nina Wehrs, Neuza Tavares, Máximo
Da Silva Paulo, Maria Alice De Lima Gonçalves, Mauro Rodrigues
De Carvalho, Dora Freitas De Carvalho, José Fernandes Pousa,
Julieta Mesquita Fernandes Pousa, Edgard Souto De Oliveira, Maria
Sylvia Carvalho De Oliveira, Aida Martins Mineiro, Nair De
Albuquerque Campos, João Campos Junior, Maria Larrabeiti Moreno, Walter Moreno Assunção Filho, Maria Larrabeiti Moreno,
Henrique Carloni, Adir Orsoloni Carloni, Lydia Barbalho Da Motta E
Albuquerque, Adhemar De Conindé Jobim, Isaura Pinheiro Jobim,
Ilka Jobim De Barros De Lacerda, Julio Mayer, Daisy Mayer, Antonio
Santos Coelho, Ciriaca Escolar Coelho, Julio José Duarte, Candida
Nunes Duarte, Modesta Gonçalves Rego, Esther Gonçalves Do
Rêgo, Abrahão José De Oliveira, Hilda De Souza Oliveira, Débora
De Oliveira Santos, Weber Moraes, Maria Clara Rodrigues Moraes,
Lygia De Barros Mariz, Palmares De Lima Passos, Leonidia Da
Silva Passos, Anna De Jesus Faustina De Almeida, Elsa Riedel
Barroso Do Amaral, Idylio Pereira De Souza, Wanda Toussaint
Pereira De Souza, José Martins Dos Santos, Leny Bragança Martins
Dos Santos, Emílio Molinaro, Alberto Baptista, Maria Luiz
Baptista, Alcina Da Conceição Coutinho, José Justino Coutinho,
José Rodrigues D’almeida, Margarida Lopes Rodrigues
D’almeida, Humberto Luiz Albino, Rosana Maria Bastos Albino,
Maria Amélia De Araújo Gomes, Fernando De Souza Araújo, José
Bernardino De Souza Araújo, Marlene Natalina Velloso Araújo,
Maria De Fátima De Souza Araújo, Sonia Mara Carvalhaes Leite,
menor representada por seus pais Deusdedith Silva Leite E
Ruth De Souza Carvalhaes Leite, Geraldo Da Silva Leite, Silvia
De Mattos Leite, Geysa Leitão Calaza, Elça Pinel De Souza,
Bernardino De Souza, Candida Marinheiro Da Torre, Maurina
Motta Da Paixão, Elson De Lima Gomes, Eldia Gomes
Fernandes, Dalvan Mendes Fernandes, Nair Borges Da Silva,
Almyr Borges Da Silva, Lilian Paura Sabrosa Borges Da Silva,
Nilza Borges Da Silva, Gilda Calaza Bokel, Doros Barbosa Bokel,
Antonio Eduardo Lins De Souza, Edith Ribeiro Gomes, Helio
Teixeira Rego, Clandira Do Carmo Rego, Marilena Costa
Rodrigues D’almeida, Lucilia Costa Rodrigues D’almeida, Agostinho Rodrigues D’almeida, Neuza Gloria Lopes Rodrigues
D’almeida, José Rodrigues D’almeida Filho, Marcilia Amaral
Rodrigues D’almeida, Carlos Rodrigues D’almeida, Vera Lucia
Rodrigues D’almeida, Julieta Mesquita Fernandes Pousa e Lúci
Cerne Guimarães Corona, para ciência das datas de 14.07.2021
e 20.07.2021, às 13:00 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, para a venda em 1º., e 2º. Leilão Online,
respectivamente, dos imóveis constituídos pelo Edifício Tem
Tudo, composto pelos endereços Praça Armando Cruz, nº 120,
Rua Mendes de Aguiar, nº 341 e 341 Fundos, Rua Mendes de
Aguiar, nº 355, Rua Padre Manso, nº 192, Casa 69, Rua Padre
Manso, nº 192, Casa 71, Madureira, Rio de Janeiro, RJ, em
questão no supramencionado autos.- RJ, 06/05/2021.- Eu, Claudia Lúcia Costa Rodrigues, Chefe da Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (as.) Thomaz de Souza e Melo - Juiz de Direito.
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Três perguntas: a reunião do Copom desta semana e a Selic
Por Jorge Priori

T

endo em vista a
reunião do Comitê de Política
Monetária desta semana,
conversamos com Rossano
Oltramari sobre o que deve
acontecer com a Selic. Rossano é sócio e estrategista
da 051 Capital, gestora especializada em alocação de
recursos e planejamento
patrimonial com R$ 2 bilhões sob custódia.
Nas últimas duas reuniões do Copom, realizadas em março e maio,
a Selic teve dois aumentos
de 0,75%, passando de 2%
para 3,5% ao ano. Isso quebrou o seu mais longo ciclo
de baixa, que perdurou de
julho de 2015 a janeiro de
2021.
Até o final do ano, o Copom voltará a se reunir em
quatro oportunidades: nos
dias 3 e 4 de agosto, 21 e
22 de setembro, 26 e 27 de
outubro e 7 e 8 de dezembro.

O Copom já havia antecipado que para esta
reunião seria mantida “a
continuação do processo
de normalização parcial
do estímulo monetário
com outro ajuste da mesma magnitude”. Você
acredita que irá se manter
essa possibilidade de que
tenhamos um novo ajuste
de 0,75%? Como você
está vendo o quadro atual
da economia brasileira?
Depois dos últimos dados divulgados do IPCA,
que surpreenderam negativamente, nós acreditamos
que além do aumento de
0,75% desta reunião, o Banco Central sinalizará que
teremos mais um aumento
de 0,75% na reunião de
agosto.
Com relação a economia
brasileira, os dados estão
positivos, já que ela vem
apresentando uma aceleração no seu crescimento.
Com o avanço da vacinação, nós temos a reabertura
mais forte da economia e

BNDES fará estruturação
de projeto com o
Governo da Paraíba

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
o Governo do Estado da
Paraíba assinaram contrato
para realização de estudos
voltados à estruturação de
um projeto que permitirá
a ampliação dos serviços
de fornecimento de água e
esgotamento sanitário em
93 municípios do Estado. A
assinatura do contrato, assinado na sexta-feira (11), foi
divulgada nesta segundafeira.
A iniciativa tem como
objetivo viabilizar a realização de investimentos no
fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto,
tendo em vista a meta estabelecida pelo Marco Legal
do Saneamento de universalização do serviço até 2033.
De acordo com o Plano
Nacional de Saneamento
Básico – Plansab, o investimento médio realizado no
Brasil entre 2008 e 2017 foi
de R$ 12,6 bilhões ao ano,
apenas 51% da necessidade
indicada pelo plano para o
atingimento das metas.
Cerca de 53% dos recursos se concentraram
nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná.
“A desigualdade regional
é evidenciada pelo índice
de tratamento de esgoto:
enquanto a Região Sudeste
apresenta índice de 55,5%
de esgoto tratado, no Nordeste, a taxa é de apenas
33,7%, de acordo com dados do Instituto Trata Brasil”, informou o BNDES.

Até o fim de 2021, o
BNDES disse que pretende estruturar projetos para
saneamento básico em pelo
menos outros quatro estados brasileiros, com investimentos previstos na ordem
de R$ 25 bilhões, que beneficiarão diretamente mais
de 20 milhões de brasileiros.
Saneamento básico
A expectativa é que a
execução do projeto aumente em 22% a cobertura
de fornecimento de água e
em 54% a de esgoto. Com
isso, a água tratada chegará
a 2,26 milhões de pessoas e
o esgotamento, a 2,06 milhões. Atualmente, a maior
parte das cidades é atendida
pela Companhia de Água
e Esgotos da Paraíba (CAGEPA). Segundo o Sistema
Nacional de Informações
Sobre Saneamento (SNIS,
2019), 25% da população
da Paraíba não tem acesso à
água tratada e 65%, à coleta
de esgoto.
O Governo da Paraíba
incluiu no projeto inicialmente 93 municípios dos
223 do Estado, beneficiando uma população de 2,2
milhões de pessoas. Eles foram divididos em dois blocos. O primeiro contém a
microrregião Alto Piranhas,
no sertão: composto por 38
municípios, com 444.278
habitantes. O segundo bloco tem a microrregião Litoral, no entorno de João
Pessoa: composto por 55
municípios, com 1.844.817
habitantes.

a diminuição gradativa das
medidas de restrição. A expectativa é que tenhamos
uma economia voltando ao
normal no terceiro e quarto
trimestre deste ano. Os últimos dados divulgados do
PIB já sinalizam uma retomada.
Por outro lado, nós temos uma preocupação
muito grande com relação
à inflação, que nos últimos
12 meses já está na casa
dos 8%. O Banco Central
está preocupado com isso
e tem sinalizado que o seu
foco é a inflação. Ele não
quer uma deterioração
de suas expectativas para
2021 e 2022.
Nós acreditamos que o
BC será mais duro no seu
comunicado, mais vigilante
com relação aos dados que
estão sendo divulgados e
será bastante proativo nas
medidas para conter esse
aumento na inflação.
Na sua opinião, quais
são as perspectivas de in-

flação e da Selic para 2021
e 2022, ano de eleição
presidencial?
Hoje a Selic está em 3,5%
ao ano. Com o aumento
meio que já dado de 0,75%
anunciado na reunião de
maio, a Selic irá para 4,25%
ao ano nesta reunião. Nós
acreditamos que ela possa
terminar 2021 entre 5,75
e 6% ao ano. Para 2022, a
Selic pode ficar entre 6,5
a 7% ao ano, dependendo
dos dados que forem sendo
divulgados. Com relação ao
IPCA, a expectativa, após a
divulgação dos últimos dados, é que a inflação anual
para 2021 fique na casa dos
5,5% a 6%. Em 2022, a inflação anual deverá rodar na
casa dos 4%.
Na última ata, o Copom havia alertado que
“o risco de um aumento
duradouro da inflação
nos Estados Unidos
poderia tornar o ambiente para as economias
emergentes mais desafia-

dor”. Por que isso acontece? Como você vê essa
possibilidade?
Sem nenhuma dúvida, se
nós tivermos os dados de
inflação dos Estados Unidos se deteriorando, nós
poderemos ter um ambiente
bem desafiador para as economias emergentes. Se isso
acontecer, os Estados Unidos serão obrigados a iniciar o aumento da sua taxa
de juros e a diminuir os incentivos para sua economia,
tendo como consequência
uma forte interferência nas
economias emergentes.
O principal risco é os
Estados Unidos terem que
aumentar sua taxa de juros de uma forma muito
rápida e intensa. Os últimos dados de inflação*
surpreenderam negativamente, bem acima da expectativa. Nesta semana,
nós teremos uma nova divulgação de dados, o que
pode sinalizar uma continuação da deterioração
inflacionária nos Estados

Unidos. Se isso acontecer
de fato, teremos que acompanhar os juros americanos (treasuries, título do
tesouro americano), que
podem estar antecipando
um possível aumento das
taxas de juros do Federal
Reserve (Banco Central
americano). Como disse,
se isso acontecer de forma
rápida e intensa, a economia brasileira poderá ser
prejudicada.
* Em maio, a inflação americana dos últimos 12 meses, medida
pelo CPI (Consumer Price Index;
em português, Índice de Preços ao
Consumidor) fechou em 5%. Na
última reunião do Fomc (Federal
Open Market Comittee; em português, Comitê Federal de Mercado
Aberto), realizada em 27 e 28 de
abril, o Federal Reserve manteve a
banda da taxa de juros americana
(federal funds rate) de 0 a 0,25%,
tendo como expectativa uma inflação anual de 2%. A próxima
reunião do Fomc será realizada
nos mesmos dias da reunião do
Copom.

Securis Administradora e Incorporadora S.A.

CNPJ nº 08.746.774/0001-78
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações ﬁnanceiras relativas aos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários.
São Paulo, 31 de maio de 2021.
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Demonstração dos Resultado para os Exercícios Sociais ﬁndos
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais - R$)
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo
31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante
Ativo circulante
31/12/2020 31/12/2019
4.507
4.559 (Despesas)/Receitas operacionais
Disponibilidades
14
14 Impostos, taxas e contribuições
78
234 Resultado de equivalência patrimonial
Outras contas a receber
274
2.171 Outras contas a pagar
102.425
6.698
4.585
4.793 Outras receitas (despesas) operacionais
Total do ativo circulante
288
2.185 Total do passivo circulante
(771)
(1.562)
Passivo não circulante
Ativo não circulante
Lucro operacional antes do resultado
220
257
Outros ativos não circulantes
324
46 Outras contas a pagar
ﬁnanceiro
101.654
5.136
30.357
4.827 Resultado ﬁnanceiro
Investimentos
373.094
201.421 Valores para investimentos a pagar
(9.962)
(2.122)
30.577
5.084 Lucro operacional antes do IRPJ e CSLL
Total do ativo não circulante
373.418
201.467 Total do passivo não circulante
91.692
3.014
Patrimônio líquido
Resultado com IRPJ e CSLL
(1.207)
(57)
Capital social
178.825
178.825 Lucro do exercício
90.485
2.957
Reserva de capital
54.284
Alessandro Poli Veronezi - Diretor - CPF 153.189.398-27
Reserva de lucros
105.435
14.950
Francisco Antonio Antunes
Total do patrimônio líquido
338.544
193.775
Contador CRC 1SP149353/O-2 - CPF 013.696.048-07
Total do ativo
373.706
203.652 Total do passivo e patrimônio líquido
373.706
203.652
As demonstrações ﬁnanceiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão a disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Securis Administradora e Incorporadora S.A.

CNPJ nº 08.746.774/0001-78
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações ﬁnanceiras relativas aos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários.
São Paulo, 31 de maio de 2019.
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais - R$)
Demonstração dos Resultados para os Exercícios Sociais ﬁndos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais - R$)
Ativo
31/12/2018 31/12/2017 Passivo
31/12/2018 31/12/2017
31/12/2018 31/12/2017
Passivo circulante
Ativo circulante
(Despesas)/Receitas
operacionais
5.184
4.994
Disponibilidades
13
18 Impostos, taxas e contribuições
Resultado
de
equivalência
patrimonial
14.566
143.539
6.793
2.600
Outras contas a receber
1.941
10.904 Outras contas a pagar
Outras receitas (despesas) operacionais
309
1.148
11.977
7.594
Total do ativo circulante
1.954
10.922 Total do passivo circulante
Lucro operacional antes do resultado
Passivo não circulante
Ativo não circulante
ﬁnanceiro
14.875
144.687
310
335 Resultado ﬁnanceiro
Outros ativos não circulantes
22
18.193 Outras contas a pagar
(2.737)
(4.884)
Debêntures a receber
262.539
- Total do passivo não circulante
310
335 Lucro operacional antes do IRPJ e CSLL
12.138
139.803
Resultado com IRPJ e CSLL
(566)
(1.096)
Investimentos
22.903
912.005 Patrimônio líquido
11.572
138.707
263.138
241.944 Lucro do exercício
Total do ativo não circulante
285.464
930.198 Capital social
Reserva de lucros
11.993
691.247
Alessandro Poli Veronezi - Diretor - CPF 153.189.398-27
Total do patrimônio líquido
275.131
933.191
Francisco Antonio Antunes
Contador CRC 1SP149353/O-2 - CPF 013.696.048-07
Total do ativo
287.418
941.120 Total do passivo e patrimônio líquido
287.418
941.120
As demonstrações ﬁnanceiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão a disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
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Securis Administradora e Incorporadora S.A.
CNPJ nº 08.746.774/0001-78
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações ﬁnanceiras relativas aos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais - R$)
Demonstração dos Resultados para os Exercícios Sociais ﬁndos
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais - R$)
Ativo
31/12/2019 31/12/2018 Passivo
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante
Ativo circulante
4.559
5.184 (Despesas)/Receitas operacionais
Disponibilidades
14
13 Impostos, taxas e contribuições
Resultado
de
equivalência
patrimonial
6.698
14.566
234
6.793
Outras contas a receber
2.171
1.941 Outras contas a pagar
(1.562)
309
4.793
11.977 Outras receitas (despesas) operacionais
Total do ativo circulante
2.185
1.954 Total do passivo circulante
Lucro operacional antes do resultado
Passivo não circulante
Ativo não circulante
ﬁnanceiro
5.136
14.875
257
310
Outros ativos não circulantes
46
22 Outras contas a pagar
(2.122)
(2.737)
4.827
- Resultado ﬁnanceiro
Debêntures a receber
262.539 Valores para investimentos a pagar
Lucro
operacional
antes
do
IRPJ
e
CSLL
3.014
12.138
Investimentos
201.421
22.903 Total do passivo não circulante
5.084
310
Resultado com IRPJ e CSLL
(57)
(566)
Total do ativo não circulante
201.467
285.464 Patrimônio líquido
Lucro do exercício
2.957
11.572
Capital social
178.825
263.138
Reserva de lucros
14.950
11.993
Alessandro Poli Veronezi - Diretor - CPF 153.189.398-27
Francisco Antonio Antunes
Total do patrimônio líquido
193.775
275.131
Contador CRC 1SP149353/O-2 - CPF 013.696.048-07
Total do ativo
203.652
287.418 Total do passivo e patrimônio líquido
203.652
287.418
As demonstrações ﬁnanceiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão a disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

DOESP – 3COL X 7CM – PÁG. 1

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO

Levian Participações e Empreendimentos S.A.

CNPJ nº 58.487.141/0001-60
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações ﬁnanceiras relativas aos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários.
São Paulo, 31 de maio de 2021.
Balanços Patrimoniais para os Exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Demonstração dos Resultados para os Exercícios ﬁndos
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo
31/12/2020 31/12/2019
(Em milhares de reais - R$)
Passivo circulante
Ativo circulante
63.193
55.977
Disponibilidades
112.866
267.039 Impostos, taxas e contribuições
31/12/2020 31/12/2019
14.690
13.132 Receita líquida
Outras contas a receber
12.411
36.954 Cédula de crédito imobiliário - CCI
5.120
6.793
884
601 Custo de aluguéis
Total do ativo circulante
125.277
303.993 Outras contas a pagar
(5)
(34)
Total do passivo circulante
78.767
69.710 Resultado bruto
Ativo não circulante
5.115
6.759
Debêntures a receber
234.218
215.188 Passivo não circulante
(Despesas)/Receitas operacionais
32.652
45.031 Resultado de equivalência patrimonial
Investimentos
759.898
1.048.259 Impostos parcelados
(84.982)
119.844
96.968
111.563
Outros ativos não circulantes
113.041
113.921 Cédula de crédito imobiliário - CCI
Outras receitas (despesas) operacionais
(6.915)
(4.324)
51.445
393.334
Total do ativo não circulante
1.107.157
1.377.368 Valores para investimentos a pagar
Ajuste a valor justo
Outras contas a pagar
1.841
1.809
Total do passivo não circulante
182.906
551.737 Lucro (Prejuízo) operacional antes do
resultado ﬁnanceiro
(86.782)
122.279
Patrimônio líquido
111.324
40.061
Capital social
693.707
693.707 Resultado ﬁnanceiro
24.542
162.340
Reserva de lucros
277.054
366.207 Lucro operacional antes do IRPJ e CSLL
(44.768)
(6.819)
Total do patrimônio líquido
970.761
1.059.914 Resultado com IRPJ e CSLL
(20.226)
155.521
1.232.434
1.681.361 Lucro (Prejuízo) do exercício
Total do ativo
1.232.434
1.681.361 Total do passivo e patrimônio líquido
Alessandro Poli Veronezi - Diretor - CPF 153.189.398-27

Francisco Antonio Antunes - Contador CRC 1SP149353/O-2 - CPF 013.696.048-07

As demonstrações ﬁnanceiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão a disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
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Privatização da Eletrobras está na pauta do Plenário nesta quarta-feira
Opositores a ideia temem perda da soberania no setor elétrico

C

om indefinições
quanto ao posicionamento sobre
a Medida Provisória (MP)
1.031/2021, que trata da
desestatização da Eletrobras, os senadores irão discutir o assunto em sessão
deliberativa remota nesta
quarta-feira (16), às 16h.
Detentora de mais de 160
usinas e quase 50% das linhas de transmissão, a Eletrobras responde por mais
de 30% da energia gerada
no país.

O aumento na conta de
luz seria um dos primeiros
impactos com a privatização da companhia. Para os
defensores, a privatização
trará investimentos e desenvolvimento à Eletrobras.
Após aprovação na Câmara, a MP 1.031/2021
foi assunto de debates no
Senado. O primeiro foi realizado na Comissão de
Direitos Humanos (CDH),
no dia 31 de maio. Em audiência pública, senadores e
especialistas sinalizaram te-

mer, com a privatização
da Eletrobras, a perda da
soberania no setor elétrico,
o aumento considerável da
tarifa de luz e a abertura de
mais espaço para as térmicas, em detrimento de fontes renováveis. A Eletrobras
é responsável por pelo menos 30% da energia do país
e gerou R$ 30 bilhões de lucros nos últimos três anos.
No dia 2 de junho foi
promovida uma sessão temática no Plenário virtual
do Senado, quando par-

Eve fez acordo com
empresa de Singapura
A Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (Eve)
e a Ascent, com sede em
Singapura, anunciaram no
domingo (11) uma parceria com foco na aceleração
do desenvolvimento do
ecossistema de Mobilidade
Aérea Urbana (UAM) nos
mercados da Ásia-Pacífico.
O acordo vai promover a
entrada do veículo elétrico
de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve (empresa independente do grupo Embraer)na crescente
plataforma tecnológica que
permite fretar aeronaves,
comprar assentos em voos
fretados e organizar operações de UAM.
A parceria visa a inserção
progressiva dos eVTOLs da
Eve na região com a oferta de serviços de táxi aéreo,
carga e transporte aeromédico. A Ascent conta atualmente com uma base de
dados de operadoras aéreas

parceiras para serviços dedicados de UAM em toda a
Tailândia e nas Filipinas, e
está preparada para expandir sua presença na região.
Além disso, as empresas
esperam uma integração
completa dos serviços de
Sistema de Gerenciamento
de Tráfego Aéreo Urbano
(UATM, na sigla em inglês)
da Eve à tecnologia Ascent
para garantir operações
mais seguras e com alto potencial de expansão.
“A parceria com a Eve
representa um grande salto para a Ascent atingir a
nossa ambição de democratizar a mobilidade aérea urbana sustentável. A
união de forças com a Eve,
e o apoio ativo do Grupo
Embraer, vai nos permitir
acelerar o nosso desenvolvimento de forma mais
impactante, assegura nossa entrada no mercado
de aeronaves totalmente

elétricas, e oferecerá segurança e confiabilidade das
operações em massa, graças à integração de gerenciamento de tráfego aéreo
urbano”, disse Lionel Sinai-Sinelnikoff, fundador
e CEO da Ascent.
“É uma satisfação anunciar a parceria com a Ascent, que está em linha
com a nossa estratégia de
desenvolver de forma colaborativa o ecossistema de
mobilidade aérea urbana
e nos tornarmos um forte
competidor global”, disse André Stein, Presidente
e CEO da Eve Urban Air
Mobility. “Munidos pelos
dados e pela plataforma, estaremos bem posicionados
para ingressar no mercado
da Ásia-Pacífico e estamos
comprometidos em apoiar
o crescimento da Ascent e
sua ambição de democratizar a mobilidade aérea”,
afirmou Stein.

Qualicorp inicia as operações
da Casa do Cliente em SP
A Qualicorp, administradora de planos de saúde
coletivos, está anunciando
o início das operações do
seu novo espaço dedicado
aos consumidores: a Casa
do Cliente, localizada na cidade de São Paulo. A partir
de agora, todos os clientes
da companhia têm à disposição um lugar exclusivo
para melhor atendê-los presencialmente, contribuindo
para ampliar e aprimorar
o relacionamento entre a
Quali e seus beneficiários
de planos de saúde.
“A Casa do Cliente reforça, mais uma vez, o compromisso da Qualicorp em
oferecer o melhor atendimento aos beneficiários de
planos de saúde. Estamos
sempre aprimorando os
meios de contato com o
qual nos relacionamos com
eles, e é com muita alegria
que iniciamos as operações
deste espaço exclusivo em
São Paulo que conta com
um time de alta performance para atendê-los”, afirma

Nilva Ramos, diretora de
relacionamentos com clientes da Qualicorp.
A Casa do Cliente está
localizada na avenida Brigadeiro Luís Antônio, e funcionará de segunda à sextafeira, das 8h30 às 17h30.
No espaço paulistano, em
frente ao famoso Parque do
Ibirapuera, os clientes poderão receber atendimento
exclusivo para os seguintes
serviços: inclusão ou exclusão de dependentes, alterações cadastrais, mudanças
de plano, pagamento de
mensalidades e tratativas
recorrentes a correções de
cobranças e movimentações cadastrais.
Com 845 m², a casa oferece toda infraestrutura necessária para que a Quali
preste o melhor atendimento a seus clientes. O espaço
conta com estacionamento
gratuito, recepção, lounge,
sala de espera, área de atendimento, sanitários femininos e masculinos (ambos
acessíveis), além de uma

cozinha gourmet e o Quali Café, que disponibilizará
gratuitamente snacks e bebidas aos visitantes.
“Cuidamos de cada detalhe para que os nossos
clientes se sintam em suas
casas. Neste espaço, eles
encontrarão atendimento
altamente
especializado,
qualificado e resolutivo,
mais próximo e humanizado, visando garantir a total
satisfação de todos que passarem pela Casa do Cliente.
Nós estamos personalizando a forma de atender e,
neste espaço, o beneficiário
terá um serviço de concierge”, complementa a executiva.
A segunda fase da Casa
do Cliente, que será aberta
em breve, ,terá oito salas de
reuniões, quatro ambientes
dedicados a co-working,
auditório com capacidade
para até 30 pessoas, duas
salas para colaboradores da
empresa, um ambiente para
a equipe de TI, vestiários
femininos e masculinos.

lamentares e especialistas
apontaram a necessidade
de aprofundar a discussão
do modelo do sistema elétrico. Relator do projeto, o
senador Marcos Rogério
(DEM-RO) afirmou na sessão que levará em conta as
opiniões apresentadas por
especialistas e demais senadores para apresentar seu
encaminhamento à matéria.
Investidores privados
Segundo a Agência Se-

nado, pelo processo de
privatização, o governo
federal deverá emitir novas ações da empresa, com
oferta a investidores privados, o que reduzirá sua
participação no capital da
empresa. Atualmente o
governo tem 51,82% das
ações ordinárias. A estimativa é de que reduza esse percentual a 45%, mas
com direito a golden share,
ou seja, direito de veto
em decisões consideradas
mais sensíveis.

A MP também recebe críticas com relação
à inclusão de “jabutis”
(dispositivos sem relação
com o texto original), que
podem encarecer a conta
de luz para o consumidor
residencial e principalmente para grandes consumidores, como o setor
industrial. A preocupação seria com a reserva
de mercado para térmicas e pequenas centrais
hidrelétricas.

ENEVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
CNPJ/MF nº 09.185.485/0001-00 - NIRE 33.2.0797369-2
29ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Pelo presente instrumento particular: 1. Eneva Participações S.A., S.A., com sede na Praia de Botafogo, 501, bl.
I, sala 701, parte, Botafogo/RJ, CNPJ 15.379.168/0001-27, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.3.00302166, neste ato representada por seu diretor, os Srs. (i) Pedro Zinner, brasileiro, divorciado, economista, RG nº
09.370.074-8, IFP/RJ e CPF/MF 034.007.097-86; e (ii) Marcelo Campos Habibe, brasileiro, casado, economista,
RG nº 11856849-2, IFP/RJ, e CPF 052.949.797-21, ambos residentes e domiciliados na Cidade do RJ/RJ, com
escritório na Praia de Botafogo, 501, bl. I, 4º e 6º andares, (“Eneva Participações”); e 2. Eneva S.A., S.A., com
sede na Praia de Botafogo, nº 501, bl. I, 4º e 6º andares, Botafogo/RJ, CNPJ 04.423.567/0001-21, registrada
na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0028402-8, neste ato representada por seus diretores, os Srs. Pedro Zinner e
Marcelo Campos Habibe, acima qualificados (“ENEVA”); únicos sócios da Eneva Comercializadora de Energia
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Praia de Botafogo, nº 501, Bl. I, sala 401, Botafogo/RJ,
CNPJ/MF 09.185.485/0001-00 (“Sociedade”), e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob NIRE
33.2.0797369-2, têm entre si, justo e contratado, alterar seu Contrato Social, na forma que segue: 1. Tendo em
vista julgar ser excessivo o atual capital social da Sociedade em relação ao desenvolvimento de suas atividades
futuras, os sócios resolvem aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, com fundamento no Art. 1.082, §2º, da
Lei 10.406/02, reduzir o capital social da Cia. em R$50.000.000,00, mediante o cancelamento de 50.000.000 de
quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, e restituição do montante de R$50.000.000,00 à sócia Eneva
Participações S.A. A sócia Eneva S.A. renunciou expressamente ao seu direito de restituição do montante em
favor da Eneva Participações S.A. Desta forma, a Cláusula Quinta, será alterada na forma que segue: “Capítulo
II: Capital e Participação: Claúsula Quinta - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios
em moeda corrente nacional, é de R$ 63.151.247,00 dividido em 63.151.247 quotas, com valor nominal de
R$ 1,00 cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:”
SÓCIOS
Nº DE QUOTAS
VALOR R$
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
63.151.246
63.151.246,00
ENEVA S.A.
1
1,00
TOTAL
63.151.247
63.151.247,00
2. Em virtude da deliberação acima, resolvem os sócios, por unanimidade e sem reservas, consolidar o Contrato
Social da Sociedade, o qual, a partir da presente data, passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Contrato
Social da Eneva Comercializadora de Energia Ltda. Capítulo I - Denominação, Sede, Filial, Objeto e Duração:
Cláusula Primeira - A Sociedade girará sob o nome empresarial de Eneva Comercializadora de Energia Ltda.
Claúsula Segunda – A sede e domicílio da Sociedade será na Praia de Botafogo, nº 501, Bl. I, sala 401, Botafogo/
RJ. A Sociedade poderá, por resolução dos sócios, abrir, transferir ou encerrar filiais, agências e escritórios em
qualquer parte do País. Cláusula Terceira – A Sociedade terá por objeto: (i) a comercialização, importação e
exportação de energia elétrica; (ii) a prestação de serviços de consultoria e intermediação na compra e venda de
energia e capacidade elétrica, seja no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE ou de
outro foro regulamentado por lei; (iii) a comercialização, importação e exportação de gás natural; e (iv) a participação
no capital de outras sociedades. § Único - A Sociedade, diretamente ou através de suas subsidiárias, associada
ou não a terceiros, poderá exercer no País ou fora do território nacional qualquer das atividades integrantes de
seu objeto social. Cláusula Quarta - A Sociedade tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II: Capital e
Participação: Claúsula Quinta - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda
corrente nacional, é de R$ 63.151.247,00 dividido em 63.151.247 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma,
distribuídas entre os sócios da seguinte forma:
SÓCIOS
Nº DE QUOTAS
VALOR R$
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
63.151.246
63.151.246,00
ENEVA S.A.
1
1,00
TOTAL
63.151.247
63.151.247,00
Claúsula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. Cláusula Sétima – Cada quota é indivisível e confere o direito a 1
voto nas deliberações sociais. Cláusula Oitava - O sócio que desejar ceder, transferir ou, por qualquer forma,
alienar suas quotas, terá de, previamente, notificar os demais sócios, por escrito, de sua intenção, comunicando-lhes o nome do proposto adquirente, o preço, a forma de pagamento e a quantidade de quotas a serem alienadas.
Os sócios terão, proporcionalmente às quotas que possuírem, direito de preferência, pelo prazo de 30 dias, a contar
do recebimento da aludida notificação, para adquirir as quotas oferecidas, nas mesmas condições oferecidas pelo
proposto adquirente. Decorrido esse prazo, e se não exercida a preferência, as quotas poderão ser alienadas ao
proposto adquirente indicado, nas mesmas condições originais, desde que (i) a alienação se efetive nos 30 dias
após decorrido o prazo para que os demais sócios exerçam seu referido direito de preferência, e (ii) não haja oposição de sócios representando mais de um quarto do capital social. Cláusula Nona - Na hipótese de que trata a
Cláusula Oitava acima, os sócios remanescentes que não exercerem o direito de preferência que lhes é conferido,
se obrigam a firmar o instrumento de alteração do Contrato Social relativo à efetivação da venda das quotas. Cláusula Décima - A cessão terá eficácia em relação à sociedade e terceiros a partir da averbação do respectivo instrumento de alteração contratual na JUCERJA. Capítulo III: Administração: Cláusula Décima Primeira – A administração da Sociedade será exercida por uma Diretoria composta por, no mínimo, 1 e, no máximo, 5 membros, sócios ou
não, escolhidos por sócios representando a maioria do capital social, mediante deliberação em reunião de sócios ou
neste Contrato Social. §1º - Os Diretores terão os mais amplos poderes de administração, podendo representar a
Sociedade em juízo e em suas relações com terceiros, observado o disposto no §3º abaixo. Nos termos desta Cláusula, seus poderes incluem os de usar a firma social, prestar fiança, assinar contratos de qualquer natureza, títulos
de crédito, documentos, cheques, procurações, autorizações de pagamento, correspondências em geral e tudo o
mais que seja necessário e do interesse da Sociedade, sendo-lhes vedado, entretanto, o emprego da denominação
social para a prática de atos gratuitos em benefício de terceiros, assim como em operações estranhas ao objeto
social. §2º - Os Diretores terão mandato por prazo indeterminado e poderão ser substituídos a qualquer tempo, por
deliberação dos sócios. §3º - A Sociedade será representada, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, instituições financeiras, quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais, ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista; (i) por 1 Diretor; ou (ii) por 2 procuradores em conjunto.
§4º - As procurações serão obrigatoriamente assinadas por 1 Diretor, e terão necessariamente prazo de duração
não superior a 12 meses, salvo aquelas outorgadas para fins judiciais e/ou contratuais. Os procuradores poderão
praticar todos os atos para os quais foram constituídos, observados os limites previstos no mandato. §5º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, diretores, procuradores ou empregados da Sociedade que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou transações estranhas ao seu objeto social, inclusive fianças, avais ou a prestação de quaisquer outras garantias, reais ou
fidejussórias, em favor de terceiros. §6º - Compõe a Diretoria da Sociedade, com mandato por prazo indeterminado,
o Sr. Marcelo Campos Habibe, brasileiro, casado, economista, RG 11856849-2, IFP/RJ, e CPF/MF 052.949.79721, no cargo de Diretor da Sociedade, e o Sr. Pedro Zinner, brasileiro, casado, economista, RG 09.370.074-8, IFP/
RJ, e CPF 034.007.097-86, no cargo de Diretor da Sociedade, ambos residentes e domiciliados no RJ/RJ, com escritório na Praia de Botafogo, 501, bl. I, 4º e 6º andares, Botafogo. §7º - Os Diretores declaram, sob as penas da lei,
que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. §8º - Os
Diretores ficam expressamente dispensados da prestação de caução ou fiança pelo exercício de sua função e farão
jus ao pró-labore que for estabelecido pelos sócios, não podendo fazer uso da denominação social para a prática de
atos estranhos aos interesses da Sociedade. §9º - A Sociedade não terá Conselho Fiscal permanente. Capítulo IV:
Deliberações Sociais: Cláusula Décima Segunda - Todas e quaisquer deliberações sociais serão tomadas pelo
voto dos sócios que representem a maioria do capital social, sempre que quórum específico não seja exigido pela
legislação pertinente em vigor. §1º - Anualmente, os sócios reunir-se-ão ordinariamente, dentro dos 4 meses subsequentes ao término do exercício social, para aprovar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o registro econômico; eleger ou destituir diretores, quando for o caso; fixar a remuneração dos diretores e qualquer assunto constante da ordem do dia. Os documentos mencionados neste parágrafo serão colocados
à disposição dos sócios, na sede da sociedade, até 30 dias antes da reunião anual de sócios. §2º - A reunião de
sócios será realizada extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem. §3º - A convocação da
reunião de sócios será efetuada, com antecedência mínima de 8 dias, por meio de carta registrada ou telegrama
com protocolo de recebimento. §4º - Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data e ordem do dia. §5º - A reunião de sócios torna-se
dispensável quando os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. Capítulo V: Balanços e
Resultados: Cláusula Décima Terceira - O exercício social iniciará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro
de cada ano. Cláusula Décima Quarta - No fim de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas
de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. A sociedade poderá
levantar balanços em períodos menores e distribuir dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços, observando a mesma regra para distribuição de lucros. Capítulo VI: Liquidação ou Dissolução: Cláusula Décima Quinta
- A Sociedade somente será dissolvida por deliberação dos sócios ou nos casos previstos em lei. Neste caso, proceder-se-á à liquidação de seu ativo e passivo e o remanescente do patrimônio social será atribuído aos sócios na
proporção de suas participações no capital social. §1º - A Sociedade não se dissolverá por morte, retirada, falência
ou inabilitação de qualquer dos sócios. Em qualquer dessas hipóteses, serão apurados os haveres do sócio pré-morto, falido, inabilitado ou que se retirar, de acordo com balanço a ser especialmente levantado no prazo de 30
dias, sendo os haveres reunidos numa só conta e pagos a quem de direito, em até 10 prestações mensais, sucessivas e iguais, com correção monetária determinada pelo Índice Geral de Preços (IGP - Fundação Getúlio Vargas),
ou qualquer outro índice que venha substituí-lo. Ainda em qualquer dessas hipóteses, após a apuração dos haveres,
será aberto prazo de 30 dias para que os sócios remanescentes, na proporção das respectivas participações no
capital social, adquiram, se assim o desejarem, as quotas do supra-aludido sócio, ou promovam sua alienação a
terceiro estranho à Sociedade, pelo mesmo valor apurado para os haveres, devendo o respectivo pagamento ser
feito em até 10 prestações mensais, sucessivas e iguais, com correção monetária determinada pelo IGP/FGV, conforme acima pactuado. §2º - O mesmo procedimento acima descrito será adotado, em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a um de seus sócios. §3º - De acordo com o previsto no art. 1.085 do Código Civil,
poderão os sócios representantes da maioria do capital social, quando entenderem que um ou mais sócios estão
pondo em risco a continuidade da sociedade, em virtude de atos de inegável gravidade, excluí-los por justa causa
da sociedade, mediante alteração do contrato social. Capítulo VII: Disposições Gerais: Cláusula Décima Sexta Nas omissões deste Contrato e da legislação aplicável a este tipo societário, aplicar-se-á subsidiariamente a Lei de
S.A.. Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro da Cidade do RJ para exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste Contrato.” E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes o presente
instrumento em 1 via original de igual teor e forma. RJ, 21/05/21. Sócios: Eneva Participações S.A. Pedro Zinner
- Diretor; Marcelo Campos Habibe - Diretor. Eneva S.A. Pedro Zinner - Diretor Presidente; Marcelo Campos
Habibe - Diretor de Relações com Investidores.
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Febraban: Selic deve subir até
seu nível neutro estimado em 6,5%

O

Comitê de Política
Monetária (Copom) do
Banco Central deve elevar
a Selic, para 4,25% ao ano.
Atualmente a taxa básica de
juros está em 3,5%. A projeção para cima é o destaque do Informativo Semanal de Economia Bancária
da Federação Brasileira dos
Bancos, divulgado nesta
segunda-feira. Nesta terçafeira começa a reunião do
Copom que decidirá no final da tarde de quarta-feira
a nova taxa de juros.
A inflação oficial rondando a casa dos 7% no
final deste ano estaria
pressionando a elevação
da taxa Selic, acreditam alguns analistas. O consenso
é que o haverá aumento da
taxa de juros. “A grande
maioria dos analistas espera nova alta de 0,75 ponto
percentual, levando a Selic
para 4,25% aa, como já indicado pelo comunicado

da decisão anterior. No
entanto, há alguns dissidentes que acreditam que
o Copom pode ser mais
agressivo, elevando a taxa
básica de juro em 1,0 pp
no encontro. De toda forma, a atenção dos agentes
estará centrada no comunicado pós-decisão que
trará a visão do colegiado
em relação à velocidade
e o tamanho do ajuste”,
destacou a publicação da
Febraban.
Conforme o Banco Central, a taxa básica de juros é
usada nas negociações de
títulos públicos no Sistema
Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) e serve de
referência para as demais
taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o
Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPROPENHA COOPERATIVA
DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Diretor Presidente da COOPROPENHA COOPERATIVA DE CONSUMO E
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº 40.355.218/0001-83, Inscrição Estadual nº
11.946-941, NIRE nº 3340005789-9, com sede na Rua da Soja nº 107, sala
205, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ – CEP 21011-100, convida a presença
de todo o quadro societário composto de (20) vinte cooperantes para
comparecer em sua sede no dia 29/06/2021 com primeira chamada as
18:00h, segunda chamada as 19:00h e terceira e última chamada as 20:00h,
para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 2021, com a seguinte pauta: (1) Entrada e saída de associados;
(2) Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes.
Rio de Janeiro/RJ, 16 de junho de 2021.
Marcos Antonio de Oliveira Silva - CPF 710.151.677-72 - Diretor Presidente.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 29 de julho de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO09.21 na forma on-line e Presencial,
dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não
reclamado por seu proprietário, classificados como conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não
identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

DEODORO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.614.800/0001-26 - NIRE nº 33.3.0032968-4
Ata de AGE em 31/03/21. 1. Data, Horário e Local: 31/03/21, às 10h,
na sede social da Cia., 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 totalidade
do capital social da Cia., conforme constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado
de Albuquerque; Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. 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 Desktop Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., Cia. por ações com sede na Rua Emilio Leão
Brambila, 46, sl. 1, Vila Menuzzo, Sumaré/SP, CNPJ 08.170.849/0001-15
(“Desktop”) (a “Incorporação”), incluindo: (i) a aprovação do Protocolo e
Justificação da Incorporação, firmado em 31/03/21 pelas administrações
da Cia., da Santo Cristo Participações S.A., S.A., com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ 31.468.656/0001-67, da
DSN Participações S.A., S.A., com sede na Rua Emilio Leão Brambila, 80,
mezanino S, Vila Menuzzo, Sumaré/SP, CNPJ 16.903.937/0001-07 e da
Desktop (“Protocolo”); (ii) a ratificação e aprovação da contratação e nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.,
CNPJ 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ 005112/0-9 (“Empresa Avaliadora”),
que avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela
Desktop pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do laudo de avaliação da Cia. preparado pela Empresa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”),
com base no balanço patrimonial contábil da Cia. levantado em 31/12/20;
e (iv) a aprovação da Incorporação da Cia. pela Desktop. 6. Deliberações
Tomadas: Instalada a assembleia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, em relação à Incorporação da Cia. pela Desktop: (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 Desktop pelo valor patrimonial contábil; (iii) a
aprovação do Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio líquido contábil
da Cia. em R$ 104.590.973,88, cuja composição 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 Desktop, nos termos e condições do Protocolo e do Laudo de Avaliação, sendo que, mediante a aprovação da Incorporação em deliberação societária da Desktop, a Desktop
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 providências necessárias para implementar a Incorporação, conforme as deliberações 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: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. Acionista Presente: Makalu Brasil Partners
I J - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior, por BRL Trust Investimentos Ltda. RJ, 31/03/21. JUCERJA em
11/06/21 sob o nº 4082786. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia o
crédito e incentiva a produção e o consumo, mas
enfraquece o controle da
inflação. Para cortar a Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que
os preços estão sob controle e não correm risco
de subir.
A análise da federação
é que “diante da surpresa
positiva da atividade neste
início de ano e, principalmente, da pressão inflacionária mais persistente, que
já começa a contaminar as
expectativas de inflação
para 2022, parte relevante
do mercado espera que o
colegiado adote uma postura mais firme, retirando
a mensagem de ajuste parcial e indique que o Copom se pautará apenas em
levar a inflação de volta
para sua meta em 2022”.
Nesta direção, ressaltou o
informativo, ganha força a

leitura de que a Selic deve
subir até seu nível neutro
(estimado em 6,5% aa)
ainda em 2021.
Inflação
A alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - que
mede a inflação oficial do
país - chegou a 0,83% em
maio, divulgou na semana
passada o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento foi
de 0,52 ponto percentual
(p.p.) acima da taxa de abril
(0,31%.
“Foi o maior resultado
para um mês de maio desde
1996 (1,22%). O acumulado no ano foi de 3,22%, e
o dos últimos 12 meses, de
8,06%, acima dos 6,76% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em
maio de 2020, a taxa havia
sido -0,38%”, destacou o
IBGE.

COOPTEL - COOPERATIVA TELEFÔNICA
DA VILA KENNEDY LTDA.

CNPJ: 00.765.309-0001/72 - NIRE: 33400013093
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
Em cumprimento ao que dispõe a lei 5764/71 (Lei do Sistema Nacional de
Cooperativas) e o art. 44 - Inciso I, alínea “a” - do Estatuto Social da COOPTEL
- Cooperativa Telefônica da Vila Kennedy Ltda. Convocamos a todos os
sócios-cotistas que estejam no pleno exercício dos seus deveres e direitos de
cooperados, para participar da Assembleia Geral Ordinária (AGO), que será
realizada no dia 25 de junho de 2021, a Rua Zambia, 75, Vila Kennedy, dando
início a mesma às 19h00, para tratar da seguinte pauta: 1) Eleição da Diretoria
e do Conselho Fiscal; 2) Apresentação de Balanço do Exercício Anterior e
Relatório do Conselho Fiscal. 3) Outros assuntos. Rio de Janeiro, 15 de junho
de 2021. Aloisio de Souza - Presidente da COOPTEL.

QUEIROZ PETRO S.A.
CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63
Edital de Convocação de AGO da Queiroz Petro S.A., sediada na Av. Presidente Antônio Carlos, 51/7º, parte, RJ, por meio de sua Diretora, Viviane
dos Santos Saraiva, CONVOCA, através do presente edital, todos os acionistas da Queiroz Petro S.A., para a AGO que será realizada na sede da Cia.,
às 10h, do dia 12/07/21, para deliberar a seguinte ordem do dia: (1) Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs. de 2020;
e (2) Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no respectivo
exercício. As cópias das DFs. estarão à disposição dos acionistas na contabilidade da Queiroz Galvão S.A., localizada na Rua Santa Luzia, 651/ 2º mezanino, Centro, RJ. Viviane dos Santos Saraiva – Diretora Superintendente.

Petrobras fecha acordo de
Coparticipação de Búzios

N

o sábado (12), a
Petrobras soltou
um comunicado informando que assinou com a Pré-sal Petróleo
S.A. (PPSA) e as parceiras
CNODC Brasil Petróleo
e Gás Ltda. (CNODC) e
CNOOC Petroleum Brasil
Ltda. (CNOOC) o Acordo
de Coparticipação de Búzios, que regulará a coexistência do Contrato de Cessão Onerosa e do Contrato
de Partilha de Produção do
Excedente da Cessão Onerosa para o campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de
Santos.
As negociações foram iniciadas logo após a licitação,
ocorrida em 6 de novembro
de 2019, em que a Petrobras
adquiriu 90% dos direitos de
exploração e produção do
volume excedente da Cessão Onerosa do campo de
Búzios, em parceria com a
CNODC (5%) e a CNOOC
(5%). Em conjunto, as partes e a PPSA definiram os
Planos de Desenvolvimento do campo.
A efetividade do Acordo
está sujeita à aprovação pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), seguida
do pagamento da parcela

dos parceiros CNOOC e
CNODC da compensação
à Petrobras.
O valor da compensação
total devido ao Contrato de
Cessão Onerosa (100% Petrobras) pelo Contrato de
Partilha de Produção é de
US$ 29,4 bilhões, que será
recuperado como Custo em
Óleo pelos contratados. Como a Petrobras possui uma
participação de 90% no consórcio deste contrato, o valor
referente à participação de
10% dos parceiros CNOOC
e CNODC, no montante de
US$ 2,94 bilhões, será recebido à vista pela Petrobras na
data de início de vigência do
Acordo.
Com o início de vigência
do Acordo, a participação
na jazida de Búzios será
de 92,666% da Petrobras
e 3,667% de cada um dos
parceiros.
As estimativas de participação e de compensação
apresentadas têm como
base a data efetiva do Acordo em 01/09/21, e, assim
que a data for confirmada
com a aprovação da ANP,
serão realizados os ajustes necessários conforme a
produção acumulada e os
investimentos realizados até
aquela data.

VALE ÓLEO E GÁS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 04.899.355/0001-15 - NIRE nº 33.3.0029076-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 29 de abril de 2021, às 16:00 horas, foi
realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Óleo e Gás S.A. (“VOG”
ou Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em
razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º,
da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as
formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista representando
a totalidade do capital social da Companhia, tal seja, a Vale S.A. (“Vale”)
neste ato representada por seu procurador, Rodrigo Sebollela Duque
Estrada Regis, que cumpre orientações de voto proferidas: pelos Diretores
Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires, Alexandre Gomes Pereira e
Marcello Magistrini Spinelli, conforme Decisões de Diretores Executivos em
Conjunto (“DECs”) nºs 001, de 05/01/2021 e 101, de 28/04/2021. Verificado,
portanto, quorum suficiente para a instalação desta Assembleia Geral e para
as deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr.
João Barbosa Campbell Penna - Presidente, e Sr. Rodrigo Sebollela Duque
Estrada Regis - Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o
caso, aprovação: (i) da ratificação de procuração emitida pela Companhia,
em 01/01/2021, para que os representantes da Mesa de Operações
Financeiras da Vale a representem, no exercício social de 2021, perante
bancos e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, para a
realização de contratação, verbal ou eletrônica, de operações financeiras
(“Procuração Mesa de Operações”); (ii) da autorização da prática de atos a
serem realizados ao longo do exercício social de 2021, por representantes da
Mesa de Operações Financeiras da Vale, em consonância com a Procuração
Mesa de Operações, respeitado o limite de até US$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de dólares) ou seu equivalente em qualquer moeda,
por transação; (iii) da ratificação de procuração emitida pela Companhia em
21/11/2020 para que os representantes da financeira da Vale a representem,
durante o exercício de 2021, no Brasil e no exterior, em atos que importem
em responsabilidade financeira e bancária (“Procuração Financeira”); (iv)
da autorização da prática de atos a serem realizados ao longo do exercício
social de 2021 por representantes da financeira da Vale em consonância
com a Procuração Financeira; (v) do orçamento anual da Companhia
para o exercício de 2021; (vi) do aumento de capital da Companhia, com
a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. 5. Deliberações
aprovadas: Instalada a assembleia na forma digital, por meio de conferência
eletrônica, foram deliberadas e aprovadas as seguintes matérias, pela única
acionista, sem quaisquer ressalvas. 5.1 A lavratura desta ata sob a forma
de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130
da Lei nº 6.404/76, ficando a secretária encarregada de emitir tantas cópias
quantas forem necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em
vigor. 5.2 A ratificação da outorga da Procuração Mesa de Operações. 5.3
A autorização da prática de atos a serem realizados ao longo do exercício
social de 2021 por representantes da Mesa de Operações Financeiras da
Vale em consonância com a Procuração Mesa de Operações, respeitado o
limite de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) ou seu
equivalente em qualquer moeda, por transação, podendo definir as condições
de tais operações, incluindo taxas e volume, sendo-lhes vedado, no entanto,
o poder para assinar quaisquer documentos relacionados à formalização
das operações contratadas, incluindo confirmações, extratos de posições
e contratos. 5.4 A ratificação da outorga da Procuração Financeira. 5.5 A
autorização da prática de atos a serem realizados ao longo do exercício
social de 2021 por representantes da financeira da Vale em consonância
com a Procuração Financeira, respeitados os limites nela previstos. 5.6 O
orçamento anual da Companhia para o exercício 2021 no valor total de R$
97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais) Operational Expenditure
- OPEX. 5.7 O aumento do capital social da VOG, no montante de R$
3.125.402,35 (três milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e dois
reais e trinta e cinco centavos), passando o capital social da Companhia de
R$ 76.043.600,00 (setenta e seis milhões, quarenta e seis mil e seiscentos
reais), totalmente subscrito e integralizados, para R$ 79.169.002,35
(setenta e nove milhões, cento e sessenta e nove mil, dois reais e trinta
e cinco centavos), mediante a emissão de 312.540.235 (trezentos e doze
milhões, quinhentas e quarenta mil, duzentas e trinta e cinco) novas ações
ordinárias nominativas, e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$
0,01 (um centavo) cada, fixado com base no critério do valor do patrimônio
líquido da ação, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso ii, da Lei
6.404/76, a serem integralmente subscritas e integralizadas pela Vale, sua
única acionista, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital (“AFAC”) por ela realizado em 28/09/2020, conforme
Boletim de Subscrição, o qual foi lido nesta Assembleia e passa a fazer
parte integrante desta Ata como seu Anexo I. 5.8 em razão do aumento do
capital social aprovado no item 5.7 supra, é alterado o artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia que passa a ter a seguinte redação: Artigo 5º - O
capital social da Companhia é R$ 79.169.002,35 (setenta e nove milhões,
cento e sessenta e nove mil, dois reais e trinta e cinco centavos), dividido
em 341.854.138 (trezentos e quarenta e um milhões, oitocentas e cinquenta
e quatro mil, cento e trinta e oito) ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.
Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, aprovada e assinada
pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Mesa: João Barbosa
Campbell Penna - Presidente - Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela
Duque Estrada Regis - Secretário - Assinado digitalmente. Acionista: Vale
S.A. - p.p. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Assinado digitalmente.
JUCERJA em 09/06/2021 sob o nº 4081079. Bernardo F. S. Berwanger Secretário Geral.

