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BC eleva pagamento
de juros em R$ 71 bi
Selic sobe novamente e ruma a 6,75% no final do ano

O Comitê de Política Eco-
nômica (Copom) do 
Banco Central decidiu 

elevar a taxa de juros básica da 
economia em 0,75 ponto per-
centual, para 4,25%. Com esse 
aumento, a Selic acumula alta de 
2,25 pontos percentuais em 2021.

Segundo cálculos do Banco 
Central, para cada aumento de 1 
ponto percentual nos juros, o cus-
to da dívida pública sobe R$ 31,8 
bilhões. Dessa forma, o pagamen-
to de juros já subiu R$ 71,55 bi-
lhões em um ano. O valor permi-
tiria pagar o auxílio emergencial, 
no formato de 2021, para 39 mi-
lhões de famílias durante 8 meses.

Na opinião de Flavio Aragão, 
sócio da 051 Capital, “o Comitê 
indicou caminhar para uma taxa 
neutra de juros que estima-se ser 
3% de juro real; considerando a 
meta de inflação de 3,50% deve-
remos ver uma Selic na faixa de 
6,25% a 6,75% no final do ano. O 
Comitê já deixou engatilhado um 
novo reajuste de 0,75%, mas dei-
xou claro que uma piora no cená-
rio pode fazer acelerar o processo 

e podemos botar no nosso radar 
um aumento de 1,00%”, concluiu 
o economista.

O economista João Beck, sócio 
da BRA, escritório credenciado da 
XP Investimentos, achou o comu-
nicado do Copom um pouco mais 
duro que os anteriores. “Por aqui 
não há debate se choques infla-
cionários são temporários ou não 

[como nos EUA]. O Copom vai 
agir de qualquer forma”, disse o 
economista.

Em nota, a Força Sindical clas-
sificou de nefasto o aumento. “O 
Banco Central perdeu uma ótima 
oportunidade que poderia funcio-
nar como um estímulo para a cria-
ção de novos empregos e alento 
para a produção no país.”

Fed vai na direção oposta

Biden e Putin concordam que discordam

O presidente russo, Vla-
dimir Putin, atacou os 
Estados Unidos sobre 

controle de armas, direitos hu-
manos, ciberataques, entre outras 
questões, após se reunir com o 
presidente norte-americano, Joe 
Biden, em Genebra (Suíça).

“O Ocidente acredita que a 
política russa é imprevisível. 
Bem, deixe-me retribuir. A 
retirada dos EUA do Tratado 
ABM (Míssil Antibalístico) em 

2002 não era previsível”, disse 
Putin em uma coletiva de im-
prensa solo.

Sobre os ataques cibernéticos, 
Putin disse que é de vital impor-
tância no mundo em geral, “para 
os Estados Unidos em particular, 
e também para a Rússia no mes-
mo volume”. Putin observou que 
seu país ainda não recebeu nenhu-
ma resposta dos EUA ao pedido 
da Rússia em relação aos ataques 
cibernéticos este ano.

A Casa Branca postou em seu 
site uma Declaração Conjunta 
Presidencial EUA–Rússia sobre 
Estabilidade Estratégica. O comu-
nicado disse que os chefes de esta-
do observaram que os dois países 
“demonstraram que, mesmo em 
períodos de tensão, conseguem 
avançar em nossos objetivos co-
muns de garantir a previsibilidade 
na esfera estratégica, reduzindo 
o risco de conflitos armados e a 
ameaça de guerra nuclear.”

Três em cada 
10 MEI fecham 
as portas em 
até 5 anos

Os microempreendedores in-
dividuais (MEI) são os que apre-
sentam a maior taxa de mortalida-
de em até cinco anos. De acordo 
com a pesquisa Sobrevivência de 
Empresas de 2020, realizada pe-
lo Sebrae com base em dados da 
Receita Federal e com pesquisa 
de campo, a taxa de mortalidade 
desse porte de negócio é de 29%. 
Já as microempresas têm uma taxa 
de mortalidade, após cinco anos, 
de 21,6%, e as de pequeno porte, 
de 17%.

De acordo com o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, o estu-
do comprova a tese de que quanto 
maior o porte, maior a sobrevi-
vência, pois o empresário tem um 
maior preparo e muitas vezes opta 
por empreender por oportunida-
de e não por necessidade.

“Entre os microempreendedo-
res individuais há uma maior pro-
porção de pessoas que estavam 
desempregadas antes de abrir o 
negócio e que, por isso, se capa-
citam menos e possuem um me-
nor conhecimento e experiência 
anterior no ramo que escolheram, 
o que afeta diretamente a sobre-
vivência do negócio”, afirma Mel-
les.

De acordo com outro estudo 
do Sebrae, com dados do Pnad 
(IBGE), a expansão do número 
de empreendedores no ano pas-
sado deve-se à contribuição dos 
segmentos mais vulneráveis da 
sociedade, formados pelos gru-
pos de baixa renda, baixa escola-
ridade e principalmente, dos que 
trabalham por conta própria – que 
saíram da informalidade.

O número de formalização 
nos últimos 12 meses registrou 
crescimento quando comparado 
ao final de 2019. No 4º trimestre 
de 2019, antes da pandemia, 30% 
dos empreendedores brasileiros 
possuíam CNPJ. Já no mesmo pe-
ríodo de 2020, esse índice alcan-
çou 32%.

A maior taxa de mortalidade 
dos MEI também esteja associa-
da à extrema facilidade de abrir e 
de fechar esse tipo de empreendi-
mento, quando comparado às Mi-
croempresas (ME) e às Empresas 
de Pequeno Porte (EPP).

Para Melles, as facilidades de 
abrir e fechar o MEI faz com que 
este sistema se assemelhe ao pa-
drão norte-americano de abrir 
e fechar empresa. Logo, com a 
maior facilidade de registro e bai-
xa, passa a ser natural entrar e sair 
de uma atividade, sem que isso 
gere implicações burocráticas ex-
cessivas.

O Federal Reserve (banco 
central dos EUA) manteve suas 
taxas de juros de referência no 
nível de 0% a 0,25%, com a 
continuidade da recuperação 
econômica em meio a preocu-
pações crescentes sobre o au-
mento da inflação.

O Comitê Federal do Mercado 
Aberto (Fomc) terá como obje-
tivo atingir a inflação um pouco 
acima de 2% por algum tempo 
para que a média de inflação e as 
expectativas de longo prazo per-
maneçam em 2%, reiterou o Fed. 

Em uma entrevista coletiva virtu-
al, o presidente do Fed, Jerome 
Powell, disse que a inflação ficou 
“acima das expectativas” nos úl-
timos meses, mas coisas específi-
cas que estão elevando a inflação 
“serão temporárias”.

O banco central também se 
comprometeu a continuar seu 
programa de compra de ativos 
pelo menos no ritmo atual de 
US$ 120 bilhões por mês até que 
a recuperação econômica faça 
“progresso adicional substan-
cial”.

Denis Balibouse/Xinhua-pool

Senado debate 
Eletrobras e 
Amapá sofre 
novo apagão

O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), infor-
mou que o senador Marcos Rogé-
rio (DEM-RO) leria seu relatório 
à Medida Provisória 1.031/2021 
ainda na noite desta quarta-feira e 
que o texto voltará à pauta nesta 
quinta-feira.

Enquanto o Senado se debruça-
va sobre a MP que permitirá a pri-
vatização da Eletrobras, cidades 
do Amapá sofreram o quinto apa-
gão em menos de um ano. A sus-
pensão do fornecimento de ener-
gia elétrica começou às 16h05, de 
acordo com o Ministério de Ener-
gia Elétrica (MME), com desli-
gamento da carga atendida pela 
Subestação Macapá, administrada 
pela Linhas de Macapá Transmis-
sora de Energia (LMTE).

A nota do ministério infor-
mou que “o início da retomada 
do fornecimento de energia ini-
ciou [sic] às 16h21, com o religa-
mento de um circuito da linha de 
transmissão” e que “já acionou o 
Operador Nacional do Sistema 
e está aguardando recuperação 
deste trecho para recompor os 
sistemas de distribuição”. “As 
causas do desligamento deverão 
ser identificadas no Relatório de 
Análise de Perturbação”, finali-
zou o MME. Ainda não foram 
confirmadas quantas cidades fo-
ram afetadas.

Esse foi o quinto apagão re-
gistrado no Amapá desde no-
vembro de 2020. O primeiro foi 
o mais grave, deixando 13 das 
16 cidades do estado totalmente 
sem energia durante quatro dias 
e com fornecimento parcial du-
rante 22 dias.
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Um novo governo em Israel e um velho 
perigo: Netanyahu na oposição

Como dados públicos influenciam 
tomada de decisões na saúde

A utilização 
dos talentos e 
pontos fortes nas 
organizações

Por Cláudio Alves 
Monteiro

Tomar decisões de gestão na 
área da saúde é um processo 
complexo, tendo em vista os 

vários fatores que influenciam o merca-
do deste setor. Uma pergunta simples 
como “para onde devo expandir minha 
rede de atuação?” pode levar em conta 
diversos indicadores como os sinistros 
(gastos) com saúde dos moradores de 
uma região, a distribuição de faixa etá-
ria, infraestrutura local, dentre outros.

Com a crescente massa de dados que 
é produzida e armazenada diariamente 
a partir de exames clínicos, atendimen-
tos hospitalares e ambulatoriais, regis-
tros de óbito e de sinistro, podemos 
criar variáveis agregadas que possam 
enriquecer o processo de tomada de 
decisão em empresas da área de saú-
de. Essas informações podem apontar 
qual a melhor opção para ser escolhida 
e com isso aumentar a eficiência da em-
presa, reduzindo custos ou direcionan-
do para uma escolha que dará maior 
retorno sobre o investimento. 

Atualmente, é possível acessar mais de 
800 fontes públicas e privadas de dados, 
tais como IBGE, Agência Nacional de 
Saúde, Datasus, entre outros. Com essas 
bases é possível encontrar dados como a 
mortalidade dos brasileiros tipificada por 
causa do uso ambulatorial da rede e a in-
fraestrutura hospitalar da rede pública.

Entretanto, essas informações, em 

sua maioria, são armazenadas de for-
ma “bruta”, de modo que simplesmen-
te olhar o dado como ele se encontra 
não revela informações úteis. Assim, se 
faz necessária uma engenharia robusta 
para processar esse grande volume de 
dados de modo que sejam criadas vari-
áveis e indicadores que forneçam mais 
insights para o tomador de decisão.

Como exemplo de criação de variá-
veis, podemos mensurar a qualidade de 
uma rede de hospitais identificando a 
taxa de reincidência à internação ou a 
disponibilidade de materiais e equipa-
mentos de acordo com o volume de 
atendimentos realizados. A partir daí, 
lidar com mais de 4500 informações 
criadas e validadas para tomada de de-
cisão em saúde, como tenho vivido de 
perto, através do método executado 
pela Neurotech, é o que torna possível 
essa realidade.

Tais informações permitem uma aná-
lise profunda que gera insights sobre o 
comportamento da população na rede 
pública de saúde, dados a serem utilizados 
para o direcionamento de políticas públi-
cas ou para a identificação de oportunida-
des por parte de empresas privadas.

Isso é possível porque a inteligência 
artificial considera variáveis importan-
tes que vão de dados básicos como a 
idade, histórico de internações e as 
condições de saneamento básico da re-
gião em que um paciente vive; até os 
mais complexos, como informações 
detalhadas de incidências de doenças 

do sangue e dos órgãos hematopoiéti-
cos por faixa etária e do aparelho circu-
latório por sexo.

O resultado é mais qualidade de vida 
com a oferta de melhores formas de tra-
tamentos aos pacientes, pois permite aos 
hospitais, clínicas e demais instituições do 
sistema de saúde iniciarem campanhas 
educativas e tratamentos preventivos, mi-
nimizando ou até mesmo evitando danos 
à vitalidade dos pacientes.

Especificamente sobre políticas go-
vernamentais, reduzir casos que possam 
atingir uma condição de alto custo de 
sinistro em saúde, com meses de ante-
cedência, pode gerar economias na casa 
das dezenas de milhões de reais, depen-
dendo de cada realidade ou região.

O modelo pode ser treinado a partir 
de dados dos indivíduos ou ainda de da-
dos agregados, sendo essa segunda op-
ção uma ótima estratégia para estar de 
acordo com a Lei Geral de Proteção de 
Dados, uma vez que não se faz neces-
sário armazenar dados de indivíduos. 
No radar deste método, não constam 
CPF e demais informações que iden-
tifiquem as pessoas físicas, reforçando, 
também, a relação de confiança entre 
empresas, instituições e indivíduos. É o 
combo perfeito que torna as ferramen-
tas de prevenção mais eficientes, legal-
mente justas e 100% éticas.

Cláudio Alves Monteiro é cientista de Dados da 
Neurotech.

Por Eduardo Beniacar

Enquanto um novo governo 
toma posse em Israel, depois 
de anos de domínio político 

de Netanyahu, muitas pessoas estão se 
perguntando sobre quais as chances do 
novo primeiro-ministro, Naftali Ben-
net, mudar significativamente o rumo 
da prosa das relações de Israel com os 
palestinos da Faixa de Gaza e Cisjordâ-
nia? A resposta é curta: as chances são 
muito baixas. Quase nulas, na verdade, 
e aqui eu apenas evito dizer que “não 
há nenhuma chance” para não ser taxa-
do de futurólogo.

É verdade que o noticiário dá conta, 
e que muitos analistas já confirmaram: 
Naftali Bennett é um político que, ao 
longo dos últimos anos, tem se posicio-
nado à direita do próprio Netanyahu 
quando o assunto é a questão palestina, 
e isso é um fato incontestável.

Por outro lado, é necessário ponde-
rar que Bennett é uma figura sui ge-
neris e rara – um empresário ortodo-
xo de filiação moderna – capaz de se 
reinventar, e que busca hegemonizar 
o espectro político da centro-direita 
em Israel, não se restringindo ao ra-
dicalismo ultradireitista. Seu senso de 
realismo e pragmatismo são aguçados, 
e nenhuma nova grande mudança de 
curso chegaria a surpreender o espec-

tador israelense menos atento.
A questão que levanto não é sobre 

se Bennett irá caminhar ao centro para 
equilibrar sua própria coalizão de gover-
no (onde seu partido tem apenas 5 de 
60 cadeiras), ou se seu radicalismo tra-
dicional irá falar mais alto, bloqueando 
qualquer caminho para a moderação.

A verdade é que o que unifica essa 
amplíssima e estranha coalizão – que 
envolve socialistas, trabalhistas, liberais, 
muçulmanos e conservadores – é antes 
de tudo o desejo de afastar Netanyahu 
do poder por tempo suficiente para que 
ele possa ser julgado e condenado nos 
processos que sofre, sendo definitiva-
mente afastado da vida política em razão 
dos escândalos de corrupção.

Muito se engana quem acredita 
que Bibi vai aceitar passivamente es-
te destino. Duro no governo, o líder 
do Likud já provou ser ainda muito 
mais virulento na oposição. Não custa 
lembrar que nos anos 1990, enquan-
to Yitzhak Rabin conduzia os Acor-
dos de Paz entre e Israel e a Organi-
zação para a Libertação da Palestina, 
Netanyahu liderava a radicalização da 
oposição nas ruas que culminou com 
um atentado terrorista, onde um isra-
elense extremista tirou a vida do então 
primeiro-ministro de Israel.

Bennet conhece Bibi Netanyahu de 
perto. Foi seu assessor direto, serviu a 

seus governos como ministro da Defesa 
e ministro da Educação em diferentes 
momentos. O novo primeiro-ministro e 
três dos cinco deputados de seu partido 
já contam hoje com a segurança pessoal 
reforçada pelo Serviço Secreto, em ra-
zão das ameaças que estão sofrendo dos 
setores mais raivosos das facções ultrar-
radicais do sionismo.

As primeiras 48 horas do novo go-
verno já deram mostra sobre qual será 
o caminho da oposição: uma “Mar-
cha das Bandeiras”, promovida pela 
extrema-direita, foi flagrada entoan-
do gritos de “mortes aos árabes” nos 
portões da Cidade Velha de Jerusalém, 
e o clima de tensão desencadeou os 
primeiros atritos na fronteira de Gaza 
desde o cessar fogo durante a madru-
gada.

Ao amanhecer, o Likud (Partido de 
Netanyahu) apresentou ao Parlamen-
to uma moção para derrubar o go-
verno e realizar novas eleições, sob a 
alegação de fraude. Naftali Bennett, o 
novo primeiro-ministro, sabe melhor 
do que ninguém que o ex-premiê não 
será afastado da vida política nacional 
e conduzido à prisão passivamente, 
sem antes atear fogo – mais uma vez – 
nas ruas do próprio país.

Eduardo Beniacar é mestre em Ciência Política pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF).

Por Monica 
Portella

Nos últimos 50 anos, 
a psicologia tem se 
ocupado do sofri-

mento e de aspectos confu-
sos e doentes do ser humano. 
No entanto, a doença e o so-
frimento não se caracterizam 
como regra, e sim, exceção. 
Assim, podemos dizer, que 
até então a Psicologia se in-
teressou apenas pela exceção, 
desprezando o estudo do ser 
humano saudável. Esse qua-
dro resultou em necessidades 
não atendidas de milhares de 
pessoas.

Dispomos atualmente de 
sistemas de classificação bem 
elaborados e detalhados das 
doenças mentais, como o CID 
(Classificação Internacional 
das Doenças), e o DSM (Ma-
nual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais). Ca-
be ressaltar que o trabalho na 
classificação das doenças teve, 
de acordo com Snyder e Lo-
pes (2009), um avanço de 2000 
anos. No entanto, pouco foi 
feito para procurar estudar e 
classificar as forças e qualida-
des humanas, porém este qua-
dro está mudando.

Algumas classificações e 
formas de medir as qualida-
des humanas (talentos, pon-
tos fortes, virtudes e forças 
de caráter) foram criadas, 
refinadas e amplamente dis-
seminadas na última década, 
sendo que este conhecimen-
to começa a ser empregado 
de forma efetiva pela psico-
logia, não apenas dentro dos 
consultórios, mas também 
nas empresas.

Identificar e desenvolver 
forças humanas é funda-
mental. Primeiramente para 
aumentar o bem-estar e a fe-
licidade das pessoas. Ao tra-
balharmos nossas forças, em-
pregando as mesmas no dia a 
dia, podemos ser mais efica-
zes, eficientes e felizes. Isso, 
por sua vez, ajuda a aumentar 
o bem-estar, a felicidade, o 
senso de autoconfiança. Em 
segundo lugar, identificar e 
trabalhar as forças ajuda a tor-
nar o trabalho mais prazeroso 
e aumenta o engajamento do 
colaborador, sua responsabili-
dade de motivação. Ao identi-
ficar as forças e recursos dos 
trabalhadores, a equipe como 
um todo, se beneficia, bem 
como o consumidor final.

Algumas empresas torna-
ram-se especialistas em iden-
tificar e tentar suprir as lacu-
nas de competência de seus 

funcionários e colaboradores 
por meio de treinamento. 
Desta maneira, ao trabalhar 
com a mentalidade ultrapas-
sada de procurar corrigir ou, 
na melhor das hipóteses, ad-
ministrar os pontos fracos, as 
empresas despacham os fun-
cionários para treinamento 
a fim de que suas fraquezas 
sejam corrigidas.

Vale lembrar que este tipo 
de abordagem tem seu lugar 
e muitas vezes faz-se neces-
sário. O controle de danos 
é indispensável em certas 
ocasiões. Porém administrar 
pontos fracos não significa 
desenvolvimento. O con-
trole de danos pode evitar o 
fracasso, mas nunca fará nin-
guém chegar a excelência.

Por outro lado, algumas 
empresas passaram a adotar 
e a trabalhar com os pontos 
fortes, empregando novas pre-
missas: os talentos de cada pes-
soa são permanentes e únicos; 
o maior potencial para o cres-
cimento de cada pessoa está 
em seus pontos fortes.

Pontos fortes são definidos 
como a capacidade de se ter 
um desempenho constante, 
quase perfeito, em uma de-
terminada tarefa. Além disso, 
ao exercer um ponto forte a 
pessoa sente satisfação.

Não é possível desenvol-
ver um ponto forte por meio 
da prática e da repetição. O 
desenvolvimento de pontos 
fortes, em qualquer atividade, 
pressupõe talentos naturais. 
Para criar ou desenvolver 
um ponto forte é necessário 
aprimorar os talentos, com 
conhecimento e técnica. En-
quanto os talentos são inatos, 
conhecimento e técnica po-
dem ser adquiridos por meio 
do aprendizado e da prática.

Em muitas funções pode-
mos adquirir o conhecimen-
to e as técnicas necessárias 
para um bom desempenho. 
Com isso, estaremos desen-
volvendo uma habilidade, 
não um ponto forte.

Abordar a questão das for-
ças e qualidades humanas e 
discutir formas de identificá-
-las vem sendo uma prática 
extremamente importante e 
necessária dentro das orga-
nizações. Por esse motivo, 
descobrir e desenvolver seus 
talentos e pontos fortes é fun-
damental, pois, através dessa 
prática, certamente seu desem-
penho profissional e qualidade 
de vida irão melhorar.

Monica Portella é psicóloga, mestre em 
psicologia social pela UFRJ.
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No privatizado Texas, falta 
luz no inverno e no verão

“Rio de Janeiro/Cidade que nos seduz/De dia falta 
água/De noite falta luz”. A letra da marchinha Vagal-

ume, de Vitor Simon e Fernando Martins, pode ser adap-
tada para o Texas. No rico estado norte-americano, que 
enfrentou um inverno rigoroso sem energia, os cidadãos 
estão sendo chamados para economizar eletricidade para 
enfrentar as temperaturas extremamente altas – e o verão 
nem começou oficialmente. Acumule mais pratos na má-
quina de lavar! Ar-condicionado a 25,5º!

A falta de energia no Texas é por muitos atribuída ao 
aquecimento global e aos “eventos climáticos extremos”. 
Mas uma análise mais prática mostra que há é excesso de 
lucros e escassez de regulação. Para evitar seguir normas 
federais, o Texas é o único entre 48 estados norte-amer-
icanos não conectado aos sistemas interligados leste ou 
oeste (Alasca e Havaí, por motivos óbvios, também não). 
A desregulamentação e privatização do serviço elétrico 
levaram a instalações inadequadas para suprir o consumo 
dos texanos.

Como aqui no Brasil, a entidade responsável por regular 
a demanda de carga no Texas não é transparente, o que 
coloca o consumidor em segundo plano. No momento 
em que o Congresso discute a privatização da Eletrobras, 
os nobres deputados e senadores deveriam prestar aten-
ção no exemplo que vem do norte.

Erramos por 339

A coluna pede desculpas por ter estimado entre 7 mil e 
8 mil o número de motocicletas no ato pró Bolsonaro em 
São Paulo. Dados do pedágio, divulgados pela Folha de 
S.Paulo, informam que era 6.661 motos. A generosa PM 
calculou 12 mil.

Queimas e queimas

Eduardo Bolsonaro aplaudiu a “eliminação” do chefe 
miliciano Ecko. Pouco mais de 1 ano atrás, o filho 03 agiu 
diferente na morte do “capitão” Adriano, miliciano de 
estimação da família Bolsonaro, cobrando investigação so-
bre queima de arquivo. Ecko e o “capitão” foram aliados.

Rápidas

Nesta quinta, o movimento Rio Produtivo reunirá 
empresários na Barra da Tijuca (RJ) para reivindicar pro-
jetos que ajudem na retomada da economia fluminense. 
Bolsonaro e o governador Claudio Castro prometeram 
presença. O Rio Produtivo é formado por 11 entidades 
empresariais, entre elas ACRJ, Asserj e SindRio *** O 
Brazil-Florida Business Council realizará o webinário 
“Investindo em Fundos Imobiliários nos EUA e Brasil: 
Desafios e Oportunidades”, no dia 21, às 12h (horário de 
Brasília). Informações: rsvp@brazilfloridabusiness.com 
*** O Itaú Unibanco está contratando especialistas em 
investimento para atuar no Rio de Janeiro, por ocasião 
da abertura de escritórios físicos na cidade no início do 
segundo semestre. Inscrições em itau.com.br/investimen-
tos/assessoria *** A Fundação Joaquim Nabuco lança 
oficialmente nesta sexta, às 10h, no Cinema do Museu, 
o Concurso Nordestino do Frevo. O evento, fechado ao 
público, será transmitido pelo YouTube da Fundaj *** O 
ministro do Supremo e presidente do TSE, Luís Roberto 
Barroso, será um dos participantes do webinário “Democ-
racia e liberdade de expressão: aspectos constitucionais” 
que a Aasp e o Instituto Nunes Victor Leal realizarão 
sexta-feira, às 16h45. Inscrições: mla.bs/1a986087

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ 04.646.734/0001-01 NIRE 33.4.0003976-9

A Diretora Presidente da COOPIDADE COOPERATVA DE TRABALHO DE
SERVIÇOS EM SAÚDE E VIDA LTDA, no uso das atribuições que lhe
confere o estatuto social e nos termos da Lei Federal n° 5.764/1971 e da
12.690/2012,no exercício de suas atribuições legais e
estatutárias,convoca, todos os 200 (duzentos) sócios em dia com suas
obrigações, para participarem da AGE –Assembléia Geral Extraordi-
nária, realizar-se-á na sede da Cooperativa localizada na Avenida Presi-
dente Vargas, n.583, sala 1209, centro, na cidade do rio de Janeiro, no
dia 30/06/2021, instalando-se, em primeira convocação, às 08hs, com a
presença de 2/3 (dois terços) desses sócios; em segunda convocação,
às 09hs, com a presença de metade mais 1 (um) desses sócios e em
terceira e última convocação, às 10hs, com pelos menos 50 (cinquenta)
desses sócios, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:1 - Pres-
tação de contas do exercício de 2020, compreendendo: a) relatório da
gestão; b) balanço do exercício de 2020; c) demonstrativo das sobras
apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da sociedade; d) parecer do Conselho
Fiscal; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decor-
rentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas
da sociedade, deduzindo-se, na primeira hipótese, as reservas legais
obrigatórias; 3– eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal; 4 - Fixação do
valor dos honorários dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 5 –
Análise e ratificação das faixas de remuneração; 6 – Exclusão de coope-
rados por ausência de atendimento aos requisitos de permanência; 7 –
Proposta de Reforma Estatutária conforme itens a seguir: a) Mudança do
Endereço da Sede Social; b) Ratificação das Atividades Econômicas para
retificação do Alvará. 8 – Assuntos Gerais sem deliberação.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021.
Rosa Maria dos Santos

Presidente

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR
CNPJ: 14.688.220/0015-60
AUDITORIA AMBIENTAL

Terminal Químico de Aratu S/A - TEQUIMAR torna público que entregou
ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 06/05/2021 Relatório de
Auditoria Ambiental de Acompanhamento do ano de 2021, para realizar
a atividade de operação portuária de descarregamento, carregamento
e armazenamento de granéis líquidos, não inflamáveis e não tóxicos,
por meio de trens, navios, caminhões-tanque e caminhões tipo bi-trem,
subestação de energia com 02 (dois) transformadores (225 e 150
kva) e recuperação ambiental da área impactada, com passivo decor-
rente da contaminação de solo e águas subterrâneas, com monitora-
mento concomitante das áreas sob investigação, e informa que este
estará à disposição para consulta na Rua General Gurjão, s/n° - Caju
no Município do Rio de Janeiro, no período de 10/06/2021 a 10/06/2023
no horário das 8h às 17h. Informa, ainda, que o referido relatório tam-
bém estará disponível para consulta no endereço eletrônico
www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E07/503542/2009)

LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora S.A. 
a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se de forma virtual, 
no dia 29 de junho de 2021, às 11:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Eleição de membro do conselho de administração. Luziânia-
Niquelândia Transmissora S.A.  Ramon Sade Haddad - Conselheiro.

Caso Marielle levou Witzel 
à CPI da Pandemia
“Isso tudo aconteceu 

porque eu mandei in-
vestigar sem parcia-

lidade o caso Marielle”. A 
afirmação é do ex-governa-
dor do Estado do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel (PSC), 
ao justificar sua presença 
na tumultuada sessão desta 
quarta-feira da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia.

Após citar uma live de 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
em que ele foi criticado pelo 
presidente, disse que sofreu 
impeachment e foi perse-
guido por mandar investigar 
o assassinato da vereadora 
Marielle Franco e por cau-
sa das críticas que fez sobre 
o gerenciamento da pande-
mia. “Depois disso eu nunca 
mais fui recebido no Planal-
to. Encontrei o ministro (da 
Economia Paulo) Guedes no 
avião e ele virou a cara. 'Não 
posso falar com você”, disse 
Witzel.

Também fez críticas ao 
governo e ao presiden-
te Bolsonaro em relação à 
montagem de hospitais de 
campanha, à abertura de 
leitos, à entrega de equipa-
mentos, como ventiladores 
pulmonares, à demora para 
adoção do auxílio emergen-
cial.

O ex-governador com-
parou sua condenação à do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). “A de-
lação hoje é o pau de arara 
moderno”, disse, acrescen-
tando que “quem paga o 
tempo que o governador 
Witzel foi cassado? O tem-
po que o presidente Lula es-
teve preso?” Durante todo 
o depoimento, Witzel afir-
mou ser vítima de persegui-
ção política e que não foi 
encontrado “nem um cen-
tavo em minhas contas”.

Witzel afirmou que o 
ex-ministro da Justiça Ser-
gio Moro disse a ele que “o 
chefe falou” para ele “parar 
de falar que quer ser presi-
dente” senão eles não pode-
riam mais atendê-lo. Depois 
disso, disse Witzel, o dele-
gado federal que investigava 
a questão das Organizações 
de Saúde (OSs) foi recon-
vocado pelo Ministério da 
Justiça e parou de atuar no 
caso. Prometeu enviar à 
CPI os nomes dessas insti-
tuições para que sejam apu-
radas, mediante quebra de 
sigili, os responsáveis por 
desevios cometidos.

Filho do presidente

A presença do senador 

Flávio Bolsonaro, que não 
é membro da comissão, 
gerou confusão durante a 
CPI. Ele interrompeu o de-
poimento de Witzel diver-
sas vezes, atitude que levou 
o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), relator da CPI, 
questionar se o ex-governa-
dor se sentia intimidado pe-
la presença de Flávio Bolso-
naro ali, ao que o filho do 
presidente protestou. “Seu 
pai parece que não lhe deu 
educação”, disse Calheiros.

Senadores protestaram 
que Flávio estava interrom-
pendo o depoimento sem se 
inscrever e sem esperar sua 
vez para falar. Flávio disse 
que estava se defendendo, 
porque seu nome “foi cita-
do” e o de sua família.

“Aqui o senhor é sena-
dor, não filho do presiden-
te”, respondeu Rogério 
Carvalho (PT-SE).

Randolfe Rodrigues lem-
brou Witzel que ele poderia 
participar de uma sessão 
fechada se tivesse informa-
ções sensíveis para compar-
tilhar.

“Eu não tenho problema 
com a presença do senador 
(Flávio Bolsonaro), eu o co-
nheço desde garoto. Minha 
questão aqui não é pessoal, 
é de defesa da democracia”, 

afirmou Witzel. “Discurso 
bonito”, ironizou Flávio 
Bolsonaro. “Se o senhor 
fosse um pouquinho mais 
educado e menos mimado, 
o senhor teria um pouco de 
respeito pelo que eu estou 
falando”, respondeu Witzel.

Interrupção

Após três horas e 20 mi-
nutos no mais curto depoi-
mento desde o início do 
funcionamento da CPI da 
Covid, a sessão foi inter-
rompida a pedido de Wit-
zel, depois de uma discus-
são entre ele e o senador 
Jorginho Mello (PL-SC). O 
ex-governador afirmou que 
Mello fazia acusações levia-
nas. O parlamentar respon-
deu que “leviano é quem 
sofreu impeachment”.

Mais tarde, em entrevista 
à imprensa, Witzel explicou 
por que deixou o depoi-
mento. “O senador se refe-
riu a mim de forma leviana, 
até mesmo chula. Continuei 
enquanto a sessão foi civi-
lizada. Quando isso mu-
dou, eu e meus advogados 
decidimos que era melhor 
sair.” Está sendo analasida a 
possibilidade de Witzel vol-
tar a depor mas em sessão 
fechada.

Brasil é o que mais consome tempo pagando tributos
As empresas brasilei-

ras consomem, em média, 
1.493 horas por ano para 
cumprir com suas obriga-
ções tributárias, mais do 
que em qualquer outro pa-
ís do mundo. Da mesma 
forma, o desempenho do 
Brasil está abaixo de mui-
tos outros países e regiões 
em outros aspectos que são 
fundamentais para a ativi-
dade empreendedora: aber-
tura de empresas, obtenção 
de alvará de construção, 
registro de propriedades e 
execução de contratos.

Esse é o diagnóstico do 
“Doing Business Subna-
cional Brasil 2021”, estudo 
realizado pelo Banco Mun-
dial, a pedido do governo 
brasileiro, com apoio do Se-
brae, da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC) 
e da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban). O estu-

do, lançado nesta terça-fei-
ra, comparou os parâmetros 
das 27 unidades da Federa-
ção e avaliou a complexida-
de e demora dos processos 
que os empresários enfren-
tam no país.

Segundo o Banco Mun-
dial, é mais desafiador abrir 
uma empresa, registrar uma 
propriedade, cumprir com 
as obrigações fiscais ou ob-
ter um alvará de construção 
na média dos estados brasi-
leiros do que na maioria dos 
demais países da América 
Latina e Caribe e das eco-
nomias de alta renda da Or-
ganização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE).

O presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, reforçou o 
compromisso da instituição 
com agendas que benefi-
ciam os micro e pequenos 
negócios no país. “Lá atrás, 

quando criamos o Simples 
Nacional, que facilita o cum-
primento das obrigações 
fiscais, já pensávamos em 
melhorar o ambiente de ne-
gócios no Brasil.”, destacou. 

Por sua vez, o presidente 
da Febraban, Isaac Sidney, 
pontuou a importância de 
ter um mapeamento deta-
lhado da atuação comercial 
nos estados brasileiros, pa-
ra a solução de problemas 
específicos. “Nosso país só 
voltará a crescer com refor-
mas estruturais e com a me-
lhora do ambiente de negó-
cios. O Estado tem o dever 
de facilitar a vida de quem 
quer empreender, gerar ri-
quezas e empregos no nos-
so país. O que se busca aqui 
são pautas que dão mais 
segurança jurídica, mais li-
berdade econômica. Todos 
sabemos que a solução de 
um problema começa pelo 

diagnóstico certeiro”, co-
mentou.

A diretora do Banco 
Mundial, Paloma Casero, 
explicou que o Doing Bu-
siness Subnacional Brasil 
2021 é o primeiro estudo 
que cobre todas as uni-
dades da federação anali-
sando parâmetros funda-
mentais para a atividade 
empreendedora. “Isso é 
importante porque o Bra-
sil é um país muito plu-
ral e diverso. A melhoria 
do ambiente de negócios, 
principalmente num con-
texto de pandemia, é fun-
damental para consolidar 
o movimento de retomada 
do crescimento econômi-
ca. O país está empenhado 
em se recuperar da crise 
causada pela pandemia e 
esse estudo pode contri-
buir nesse sentido”, afir-
mou.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Campus da Universo  
em Niterói em leilão

onas Rymer (rymerleiloes.com.br) está anunciando 
grande leilão do Complexo Universitário – Campus 
Universo Niterói, com área edificada de 10.837m². O 

complexo está dividido em 3 partes, sendo que a parte a 
que se refere o imóvel em questão está situada na Rua Ma-
rechal Deodoro, 263, Centro, e ocupa uma área de terreno 
de 2.389,83m².

A edificação, denominada como Bloco B, que possui 
uma área total construída de 10.837,15m², está distribu-
ída por 6 pavimentos e é servido por 2 elevadores que 
atendem a todos os pavimentos. O térreo ocupa área 
de 2.282,87m² e é composto por área administrativa 
(479,47m²), Projeto Talento (48,82m²), galeria de arte 
(72,74m²), agência bancária (37,05m²), e o restante distri-
buído entre acesso, circulações, sanitários, depósitos, área 
técnica, área de serviço e jardins.

Com excelente localização, o imóvel fica próximo aos 
meios de transportes públicos e a amplo comercio. Avalia-
ção: R$ 23.827.599,30. Leilão agendado para 9 de agosto, 
às 12 horas.

Destaque para  
apartamento no Leblon

Christiana Mendes (alexandroleiloeiro.com.br) comu-
nica a realização do leilão do apartamento 604, situado 
na Rua Desembargador Alfredo Russel, 50, Leblon. Está 
situado em prédio com data de construção de 1994, pos-
sui 3 elevadores, sendo dois sociais e um de serviço, play e 
salão de festas. O apartamento tipo cobertura possui área 
oficialmente edificada de 205 metros quadrados.

A unidade tem direito a duas vagas de garagem. Encon-
tra-se em área servida de energia elétrica, rede telefônica, 
iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, 
transporte e comércio próximo. O leilão está programado 
para 30 de junho, às 13h. Avaliação: R$ 2.980.000,00.

Sítio em Campos  
dos Goytacazes

Daniela de Paula (depaulaonline.com.br) destaca leilão 
de propriedade rural denominada Sítio São Geraldo, no 
9° Distrito de Campos dos Goytacazes (RJ), medindo 
61.8577 hectares, Estrada do Deserto, localidade Lagoa de 
Cima, s/n. O imóvel fica de frente para Estrada Matutu 
(atual Estrada do Deserto).

O referido imóvel rural tem pastos e morros, sendo 
a propriedade cercada com arame farpado e mourão 
de eucalipto, inclusive a cancela. A estrada em frente à 
propriedade é asfaltada. Benfeitorias: um curral médio, 
com cômodo recoberto de telha de amianto, aparente-
mente novo; um pequeno galpão de alvenaria e laje sem 
telha; uma casa bem antiga de telha francesa e telha 
de amianto; uma meia água com três cômodos, com 
telha francesa, faltando algumas, varanda com piso em 
cimento e o restante em ardósia soltando, com portas 
e janelas caídas ou caindo, paredes no reboco aparente, 
em péssimo estado de conservação, sem condições de 
uso. Primeiro leilão com avaliação de R$ 1.040.000,00 
em 21 de junho, às 14h.

Sala comercial em Petrópolis

Silvana Dias (ssl1.visar.com.br/leiloeirasilvani.com.br) 
organiza leilão da sala comercial nº 201 na Rua do Im-
perador, 772, no Centro de Petrópolis. Imóvel em ótimo 
estado de conservação, possuindo divisórias de madei-
ra com duas salas e hall (salinha de espera), possuindo 
banheiro privativo. A referida sala comercial do Edifício 
Marchese tem aproximadamente 45m². de área construída. 
Este prédio não possui garagem. Fechamento do leilão: 
29/6/2021, 15h30. Lance inicial: R$ 260.000,00.

J

NX GOLD S.A.
CNPJ/MF nº 18.501.410/0001-81 - NIRE 35300570804

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos acionistas da NX GOLD S.A. (“Companhia”) que foram disponibilizados na 
sede da Companhia, localizada na Rua Surubim, nº 577, conjunto 63, Cidade Monções, CEP 
04571-050, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, os documentos referidos no artigo 
133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. São 
Paulo, 15 de junho de 2021. NX GOLD S.A.

Recursos da venda da Cedae serão 
divididos entre 29 municípios

Os recursos obti-
dos com a priva-
tização da Cedae, 

ocorrido no dia 30 de abril, 
será repartido entre os 29 
municípios impactados pela 
concessão, o Instituto Re-
gião Metropolitana (IRM) 
e o Governo do Estado. O 
anúncio foi feito hoje pelo 
governador do Rio, Cláudio 
Castro, em reunião com os 
prefeitos.

Dos R$ 22,6 bilhões ar-
recadados com as outor-
gas, o estado vai ficar com 
R$ 14,478 bilhões e os 29 
municípios que aderiram ao 
plano repartirão R$ 7,688 
bilhões. O IRM receberá R$ 
522,269 milhões. Segundo 
o governo, os valores serão 
pagos em três parcelas, nos 
anos de 2021, 2022 e 2025. 
De acordo com Castro, o 
dinheiro da venda da com-
panhia de saneamento será 
investido em infraestrutura.

“Tenho o compromisso 
de não gastar este dinheiro 
com despesas ordinárias, 
como pagamento de salá-
rios. Vamos investir em in-

fraestrutura que faça a dife-
rença em nosso estado, que 
seja capaz de gerar novas 
vagas de trabalho e renda 
para a nossa população”

O governador anunciou 
também a abertura de con-
curso público para a Agên-
cia Reguladora de Energia 
e Saneamento Básico do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Agenersa).

“Vamos reforçar a Age-
nersa para que a fiscalização 
seja feita com qualidade. Já 
autorizei a abertura de con-
curso para que a agência 
tenha condições de realizar 
um bom trabalho. Vamos 
criar um portal para que as 
pessoas possam acompa-
nhar a forma como investi-
remos o dinheiro. Convidei 
os 29 prefeitos para aderi-
rem à ferramenta.”

O leilão ocorreu no dia 
30 de abril e arrecadou R$ 
22,6 bilhões em outorgas.  
A companhia foi dividida 
em quatro blocos para ser 
vendida. O bloco 1 foi arre-
matado pelo consórcio Ae-
gea, o bloco 2 ficou com o 

consórcio Iguá Projetos, o 
bloco 3 não obteve propos-
ta e o bloco 4 foi arrema-
tado pelo consórcio Aegea. 
Segundo o secretário de 
Estado da Casa Civil, Nico-
la Miccione, o estado pre-
tende fazer um novo leilão 
ainda este ano para licitar o 
bloco 3.

A venda da Cedae foi da-
da como garantia do estado 
do Rio de Janeiro para aderir 
ao Regime de Recuperação 
Fiscal, em 2017, e ter o con-
gelamento do pagamento 
da dívida com a União por 
três anos. A disputa chegou 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral, depois que a Justiça do 
Trabalho concedeu uma li-
minar para impedir a venda 
da Cedae. O recurso judicial 
havia sido impetrado pelos 
sindicatos que representam 
os trabalhadores, diante do 
temor de que a privatização 
da empresa cause desem-
prego em massa dos fun-
cionários.

A Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj) chegou a aprovar 

um decreto legislativo sus-
pendendo o leilão na vés-
pera do evento. Entre as 
justificativas dos deputados, 
está o movimento contrário 
à tendência mundial, já que 
muitos países que privati-
zaram suas companhias de 
saneamento estão reestati-
zando o serviço. Porém, o 
governo prosseguiu com 
o processo, alegando que 
a concessão dos serviços é 
dos municípios, sendo ape-
nas conduzida pelo estado.

Na semana passada, o 
Sindicato dos Trabalhado-
res nas Empresas de Sane-
amento Básico e Meio Am-
biente no Estado do Rio de 
Janeiro (Sintsama-RJ) fez 
um ato em frente ao Con-
sulado do Canadá. Segun-
do informações divulga-
das pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), o 
Conselho de Investimentos 
do Fundo de Pensão Cana-
dense, um fundo público 
de aposentadoria, comprou 
uma participação de 45% 
do consórcio Iguá Projetos, 
que arrematou o bloco 2.

Regularização fundiária: 100 mil 
famílias devem ser beneficiadas 

O governador Cláu-
dio Castro san-
cionou, nesta 

quarta-feira, a Lei 9.338/21, 
de autoria original do depu-
tado André Ceciliano (PT) 
e do deputado licenciado 
Max Lemos que autoriza o 
Governo do Estado a im-
plementar o Programa Ti-
tula Rio, com o objetivo de 
aumentar os procedimentos 
de titulação e regularização 
fundiária no estado. A me-
dida pode beneficiar 100 
mil famílias em dois anos. 
A lei foi publicada no Diário 
Oficial desta quarta-feira.

O Programa Titula Rio 
será executado diretamen-
te pelo Instituto de Terras 
e Cartografia do Estado 
(Iterj), em parceria com 
o Núcleo Municipal de 
Regularização Fundiária 
(NMRF) ou equivalente 
de cada ente municipal. A 
prioridade será para as fa-
mílias de baixa renda, as fa-
mílias que habitem áreas de 
interesse social, os conjun-
tos habitacionais da Cehab, 
e as famílias que residam 
em territórios de favela e 
demais áreas populares.

De acordo com o Iterj, 
cerca de 47 mil imóveis 
em território fluminense 

já estão mapeados para re-
ceberem a regularização 
fundiária. Os municípios 
participarão voluntaria-
mente do programa. “A ti-
tulação fundiária é impor-
tante demais, pois além de 
regularizar toda a situação, 
abre caminhos para novos 
investimentos. Esse é um 
projeto que tem um alcance 
social enorme. Assim que o 
governador sancionar, co-
meça um programa que irá 
melhorar muito a vida das 
pessoas e fazer justiça com 
aqueles cidadãos que vivem 
há décadas num imóvel e 
nunca tiveram a oportuni-
dade de ter um documento 
e chamar de seu”, declarou 
Max Lemos.

O funcionamento do 
programa se dará através 
de intervenções que com-
binam as dimensões jurí-
dica (titulação), urbanística 
(infraestrutura e habitação) 
e humanística (fomento à 
cultura, empregabilidade 
e empoderamento social), 
dentre outras necessárias 
para concretizar as condi-
ções de habitabilidade. O 
programa terá um cadastro 
com informações sobre 
tempo de residência, situa-
ção de ocupação, renda fa-

miliar, existência de filhos, 
bem como uso do solo 
para fins de moradia, onde 
se dará prioridade às mu-
lheres sejam elas chefes de 
família uniparental, vítimas 
de violência domésticas, de 
população indígena ou qui-
lombola.

O Iterj ficará responsável 
por supervisionar e moni-
torar as ações e resultados 
do programa; capacitar os 
recursos humanos disponi-
bilizados por cada municí-
pio; elaborar o regulamento 
operacional e o manual de 
planejamento e fiscalização 
do programa e propor sua 
revisão, quando for neces-
sária; e por captar recursos 
públicos e privados para a 
concretização do programa. 
Também são responsabi-
lidades da autarquia asses-
sorar ou prestar assistência 
técnica pública e gratuita 
para o projeto e a constru-
ção de habitação de interes-
se social; estabelecer meca-
nismo para regulamentar 
a posse da propriedade, 
inclusive a posse velha (lap-
so temporal maior que um 
ano e um dia) e coibir que 
o programa seja utilizado 
para abertura ao mercado 
de terra, evitando-se a espe-

culação imobiliária de pro-
priedade regularizada.

A autarquia também de-
verá promover planta cadas-
tral dos imóveis, descrição 
das benfeitorias e memorial 
descritivo da construção, 
por administração direta, 
convênio, mutirão ou por 
terceirização para propiciar 
a titulação somente do imó-
vel, quando for o caso; pro-
mover cadastros das áreas a 
serem tituladas que pode-
rão ser efetuados a partir de 
plantas aerofotogramétricas 
e de plantas topográficas 
planialtimétricas e cadas-
trais; e fazer gestão junto às 
prefeituras para que os imó-
veis urbanos regularizados, 
em áreas de interesse social, 
possam ficar isentos do pa-
gamento de IPTU.

O projeto ainda prevê 
que as terras ocupadas por 
comunidades tradicionais 
que façam uso coletivo da 
área serão regularizadas de 
acordo com normas especí-
ficas, vedada a regularização 
fundiária em nome de ter-
ceiros, procurando evitar a 
descaracterização da forma 
de apropriação e de utili-
zação da terra por aqueles 
grupos tradicionais, como 
os quilombolas.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
33ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 317,319 E 321 –
D, CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2169 -
E-mail: cap33vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER
inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95 em face de

MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no
CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do

PROCESSO Nº 0022150-40.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) CRISTINA SERRA FEIJÓ – Juíza Titular da Vara acima,
FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na
forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os
interessados e em especial ao(s) Executado(s) e promitentes
compradores, que será realizado o público leilão eletrônico pelo
Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com
escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro,
RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366,
(21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor
igual ou superior a avaliação será no dia 12/08/2021 às 13h, e não
havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda
pela melhor oferta será no dia 19/08/2021 às 13h, onde o lanço
inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de
Avaliação Indireta de fls. 251/252: APARTAMENTO Nº 203, BLOCO
A, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM NUMERAÇÃO
SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA A, DISTRITO DO
ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO A UMA VAGA
NOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO OU NO
PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E FRAÇÃO DE 0,006082 DO
TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS SOB O Nº 42.738 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.254.303-
9 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 87m² DE ÁREA EDIFICADA.
DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12 (doze) andares, 08
(oito) apartamentos por andar, play, salão de festas, três elevadores
(dois sociais e um de serviço), portaria 24hs, construção do ano
de 1998. Do imóvel – O imóvel possui área edificada de 87m²,
conforme disposto no Carnê do IPTU de 2020 e direito a uma vaga
de garagem, conforme descrito no RGI. Possui Três quartos, com
uma suíte, banheiro social, cozinha e dependências de empregada,
conforme informação de Valdenir da Administração do Condomínio.
DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e
11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m
do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada
A, por onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e
289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar
da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos
da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10,
38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições,
a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em
ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/
A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua
Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m
a esquerda, confrontando com uma área destinada a serviços
públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão
de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em
duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta de
20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária
Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10.
DO VALOR DA AVALIAÇÃO: Assim, ante as pesquisas levadas a
efeito na região através do site imobiliário ZAP Imóveis para tomada
de preço de imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se
a sua localização, dimensões, padrão do logradouro e idade, foi
avaliado o imóvel objeto de leilão em 05/01/2021 no valor de R$
575.000,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil reais) ,
correspondentes a 155.183,11 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O
IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfiteutica atualizada em 04/06/2021, constam débitos de IPTU
no valor total aproximado de R$ 3.167,72 (Três mil, cento e sessenta
e sete reais e setenta e dois centavos); Que conforme certidão
acostada nos autos, não constam Débitos de FUNESBOM;
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 04/06/2021
perfaz a quantia de R$ 30.765,60 (trinta mil, setecentos e sessenta
e cinco reais e sessenta centavos). Cientes os interessados que

todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no ato
do leilão.  OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE
O RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta
no AV-2 da matricula nº 42.738 da Certidão de ônus reais do 10º
Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda
em favor de Homero da Silva Araujo Ferreira e s/m Joeb Barile
Ferreira, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos
Embargos à Execução Nº 0136701-33.2018.8.19.0001 às fls. 153/
154, restou estabelecido que“(...)Na hipótese dos autos não há
comprovação de que os promitentes compradores tenham se
imitido na posse da unidade imobiliária, não havendo que se falar
em ilegitimidade passiva por parte do embargante. (...)”; Que consta
no R-20 Penhora em favor do Município do Rio de Janeiro por força
da Ação de Execução fiscal nº 2008.001.203159-2 da 12ª Vara de
Fazenda Pública;  Que conforme se vê por meio do R-24 resta
demonstrada a cadeia dominial do imóvel, onde há
TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL em favor do executado; Consta no
R-26 o registro da penhora desta execução que determinou o
presente leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO:
Ciente os interessados do seguinte: Que o réu foi citado da
Execução conforme index. 106/107; Que no index. 157 consta
deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no
index.  212; Que o Réu foi intimado da Penhora no index. 215 e
220; Que o laudo de avaliação foi homologado no index. 281/282.
DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de
acordo com as datas e horários previstos no presente edital, sendo
certo que os horários considerados neste edital serão sempre o
fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do
leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o
cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente através do
site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro

ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1.
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o
valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante
do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão
deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação
pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3.
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao
Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de
13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas
adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja interessados em
participar do leilão através de oferecimento de lances para
pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta
de aquisição do bem, sempre antes do início de cada leilão, por
escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, na forma
do Art. 895 do CPC e seguintes, e não havendo lances on-line para
pagamento a vista, a proposta parcelada de maior valor, com maior
valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada
como lance vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24
horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante
guia judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas
para quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e
sucessivas, devidamente corrigidas, depositando-as em conta-
judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º,
2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na
forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que o
imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma
do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes
os interessados que ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor, e ainda, que partir da data da
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas
condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando
existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do
respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio deste
Edital da hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na forma do
art. 889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado
no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 10
de junho de 2021. E eu, _____________________ - Resp.
Expediente - Matr. _________, o subscreve. CRISTINA SERRA FEIJÓ
– Juíza Titular.

Exportação de cerâmica sobe 90% e 
país é 4º maior exportador mundial

Abril de 2021 registrou 
o melhor resultado 
de exportações para 

o mês em toda a série histó-
rica para a indústria cerâmica 
brasileira, colocando o país 
como quarto maior exporta-
dor do planeta no período. É 
o que aponta um levantamen-
to de Inteligência de Mercado 
da Associação Nacional de 
Fabricantes de Cerâmica para 
Revestimentos, Louças Sani-
tárias e Congêneres (Anfacer), 
que representa as empresas do 
setor.

No mês, as vendas para o 
exterior cresceram 90% em 
receita (US$) e 104% no vo-
lume (m²) em relação ao mes-
mo período de 2020. Já no 
acumulado de janeiro a abril 
de 2021, o crescimento foi de 
45% na receita e de 48% no 
volume em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Na comparação com mar-
ço de 2021, os dados também 
vieram positivos, com cres-
cimentos de 24% tanto em 
receita quanto em volume. 
“Abril de 2020 foi o auge da 
pandemia no Brasil, quando 
a atividade do setor pratica-
mente parou”, informa Alais 
Coluchi, Consultora de Rela-

ções Internacionais da Anfa-
cer.

A executiva explica que, 
passado esse momento mais 
crítico, paulatinamente, tanto 
a produção quanto as vendas 
se recuperaram. Em junho do 
ano passado, ambos indica-
dores alcançaram patamares 
semelhantes aos observados 
antes do início da crise sani-
tária. No entanto, quando se 
olha para as exportações, a 
trajetória da curva tem se sido 
ascendente, com uma possível 
aceleração a partir de março 
deste ano.

Segundo a executiva, o 
que explica o avanço nas 
vendas para o exterior é a 
adoção de uma agenda ino-
vadora, sustentável e que 
coloca as exportações co-
mo uma das prioridades do 
setor, mesmo com o mer-
cado interno aquecido em 
pela pandemia. “O Brasil 
já é hoje um dos principais 
protagonistas mundiais no 
mercado de revestimentos 
cerâmicos, sendo o tercei-
ro maior produtor mundial, 
o segundo maior mercado 
consumidor e o sexto no 
ranking das exportações, 
com vendas para mais de 

110 países”, resume a exe-
cutiva.

Os números registrados em 
abril, que já colocaram o país 
como quarto maior exporta-
dor de revestimentos cerâmi-
cos no mês, marcam um mo-
vimento que começou antes 
da pandemia. “As indústrias 
do setor tem investido em 
qualidade, design e inteligên-
cia de mercado e têm compe-
tência, tecnologia e expertise 
para saltar algumas posições 
e se consolidar como terceiro 
maior exportador mundial”, 
diz Alais.

Em grande parte, o que se 
observa é o crescimento em 
mercados em que a indústria 
cerâmica brasileira atuava pou-
co, como no caso do Chile e 
da Colômbia, países para os 
quais as exportações brasilei-
ras melhoraram bastante, as-
sim como a consolidação no 
mercado americano, para onde 
o Brasil já é o sexto maior ex-
portador. “Crescemos e conti-
nuaremos crescendo nestes e 
em outros mercados, seja na 
América do Sul, Caribe, mas 
também na África e nos países 
Árabes, onde trabalhamos pela 
abertura de novos mercados”, 
completa.

Cerca de 49% dos cigarros 
vendidos no Brasil são ilegais

Nova pesquisa do Ibope In-
teligência/Ipec aponta 
que, em 2020, ano marca-

do pelo enfrentamento da pandemia 
da Covid-19, a ilegalidade respondeu 
por 49% de todos os cigarros con-
sumidos no Brasil, sendo que 38% 
foram contrabandeados principal-
mente do Paraguai e 11% foram pro-
duzidos no Brasil, por fabricantes 
classificados como devedores contu-
mazes, que fazem do não pagamen-
to de impostos o seu negócio. Com 
isso, 53,9 bilhões de cigarros ilegais 
inundaram as cidades brasileiras no 
último ano. A pesquisa foi divulga-
da pelo Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (ETCO).

O cenário da pandemia mundial 
provocou uma alta inédita no dólar 
que elevou o preço do produto ile-
gal. Com a cotação da moeda norte-
-americana ultrapassando a marca de 
R$ 5, o custo médio do cigarro do 
crime passou de R$ 3,44, em 2019, 
para R$ 4,44, em 2020, aproximan-
do, assim, o produto do crime do 
cigarro legal - que, no Brasil, tem o 
preço mínimo definido por lei no va-
lor de R$ 5. Essa diminuição na dife-
rença de preços provocou, pela pri-
meira vez nos últimos dez anos, uma 
queda considerável no consumo do 
cigarro ilícito e consequente migra-
ção do consumidor para o cigarro 
legal, produzido nacionalmente, sob 

as normas da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo Edson Vismona, pre-
sidente do Instituto Brasileiro de 
Ética Concorrencial (ETCO), os re-
sultados do levantamento em 2020 
mostram que é possível para o Brasil 
combater a ilegalidade no setor de 
cigarros, substituindo o ilícito pelo 
produto legal. “A pandemia alterou 
fatores econômicos que impactaram 
também o negócio do crime organi-
zado. Isso mostra que se mexermos 
nas variáveis econômicas de modo a 
atacar de frente o produto ilegal, o 
mercado legal nacional tem toda a 
capacidade de assumir essa parcela, 
gerando emprego e arrecadação, sem 
resultar em aumento de consumo”, 
aponta Vismona.

Em 2019, o mercado ilegal de ci-
garros alcançou 57% de participação 
- o patamar mais alto. Em 2020, es-
se número reduziu oito pontos per-
centuais. Além da alta do dólar, o 
recuo incomum na economia ilegal 
observado no último ano também é 
resultado de uma combinação atípi-
ca e circunstancial que envolveu ain-
da: medidas de isolamento social no 
Brasil e no Paraguai em decorrência 
da pandemia, o fechamento parcial 
de fronteiras no Brasil, o fechamen-
to temporário de fábricas de cigarros 
no Paraguai, além do aumento nas 
apreensões.
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MAPISA I S.A
CNPJ nº 10.930.771/0001-31 - NIRE 33.3.0029064-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/12/2020. Data e 
Hora: às 11h do dia 30/12/2020. Local: Sede social da empresa na Av. Afrânio 
de Melo Franco, 290 - Sl 101-A - Leblon - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.430-060. 
Convocação: Comunicação pessoal a todos os acionistas. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social. Mesa Diretora: Presidente: Sergio 
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães; Secretária: Tania Maria Camilo. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: I - Aprovar a alteração dos Art. 12, 13, 14 e 15 
do Capítulo IV - Da Administração do Estatuto Social; II - Aprovar a exclusão 
do Art. 11 do Capítulo III - Da Assembleia Geral e do Art. 21 do Capítulo VII - 
Disposições Gerais com a consequente renumeração dos demais Artigos do 
Estatuto Social; III - Aprovar a eleição de novos administradores; IV - Aumento de 
capital, mediante capitalização de crédito no valor de R$ 300.000,00 detido pela 
acionista Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. V - Rerratificar o prazo 
de pagamento do crédito devido pela Companhia para sua acionista Monteiro 
Aranha Participações Imobiliárias S.A. Instalação: Verificada a presença de 
acionistas da Companhia representando 100% do capital social votante, foi a 
AGE devidamente instalada, tendo sido dispensada a leitura da Ordem do Dia, 
ao que se seguiram as deliberações adiante registradas. Deliberações. Feitos 
os debates prévios e cumpridas todas as formalidades legais, foi colocado em 
votação os itens da ordem do dia, sendo adotada, pela unanimidade dos pre-
sentes e sem reservas, com a abstenção dos legalmente impedidos, conforme 
previsão do Art. 134, §1º da Lei 6.404/76, as seguintes deliberações: I - Aprovar 
a alteração dos Art. 12, 13, 14 e 15 do Capítulo IV - Da Administração do Estatuto 
Social que passarão a viger com a seguinte redação: “Art. 12 - A Administração da 
Companhia compete a uma Diretoria composta por 3 membros, todas pessoas 
naturais residentes no País, eleitas pela Assembleia Geral com mandato de 1 
ano, admitida a reeleição. § 1º - Os Diretores serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse no “Livro de Atas de Reunião de Diretoria”, 
dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. O Prazo de gestão estender-
-se-á até a investidura dos novos administradores eleitos. § 2º - Os Mandatos dos 
Diretores expirarão na data de realização da AGO que eleger seus substitutos. 
Art. 13º - Em caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral será 
convocada, nos 30 dias seguintes, para prover o cargo vago e o substituto eleito 
exercerá o cargo pelo prazo remanescente do mandato substituído. Art. 14º - Os 
Diretores têm amplos poderes de gestão dos negócios sociais para a prática de 
todos os atos e realização de todas as operações que se relacionem com o objeto 
da Companhia. § 1º - A Companhia será obrigatoriamente representada, ativa 
e passivamente, em juízo e fora dele, por dois Diretores ou por um procurador 
com poderes especiais, sendo tal procurador constituído na forma § 2º deste 
artigo. § 2º - Os mandatários da Companhia serão nomeados por procuração 
subscrita por dois diretores, com prazo de validade não superior a 1 ano, na 
qual serão expressamente especificados os poderes outorgados, sob pena de 
invalidade do mandato. § 3º - As procurações “ad judicia” da Companhia poderão 
ser outorgadas por prazo indeterminado. § 4º - A representação ativa e passiva 
da Companhia em juízo, para receber citação ou notificação, prestar depoimento 
pessoal ou atos análogos, caberá a um diretor isoladamente. Art. 15º - A Diretoria 
reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, e das reu-
niões será lavrada ata em Livro próprio, assinada pelos presentes. § Único - É 
vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios 
estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da 
Companhia.” II - Aprovar a exclusão do Art. 11 do Capítulo III - Da Assembleia 
Geral e do Art. 21 do Capítulo VII - Disposições Gerais com a consequente 
renumeração dos demais Artigos do Estatuto Social, na forma do Anexo I que 
constitui parte integrante da presente Ata; III - Eleger os Sr. Sérgio Alberto 
Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, empresário, CI 01.706.709-1, Detran/
RJ, CPF 007.260.287-20, passando a Diretoria a ter a seguinte composição: 
(i) Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, empresário, CI 
01.706.709-1, Detran/RJ, CPF 007.260.287-20, (ii) Sergio Francisco Monteiro 
de Carvalho Guimarães, brasileiro, casado, economista, CI 05.438.231-2, IFP/
RJ, CPF 725.095.897-68, e (ii) Rafael Lahmeyer de Siqueira, brasileiro, casa-
do, engenheiro civil, CI 09.299.212-2, IFP/RJ, CPF/MF 028.055.857-04, todos 
residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e com escritório 
na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-A - Leblon - Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 22.430-060; IV - Aprovar o aumento de capital de R$ 10.824.694,00 para 
R$ 11.124.694,00, mediante capitalização de crédito no valor de R$ 300.000,00, 
detido pela acionista Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., sem emis-
são de novas ações, passando o Art. 5º a viger com a seguinte redação: “Art. 
5º - O capital social é de R$ 11.124.694,00, representado por 10.824.694 ações 
ordinárias todas normativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária dará 
direito a um voto nas Assembleias Gerais. § 2º - É vedada a emissão de Partes 
beneficiárias bem como sua circulação.” V - Os Diretores eleitos declaram, sob as 
penas da lei que: (i) aceitam a indicação ao cargo; (ii) não estão impedidos por lei 
especial de exercer a administração de sociedades empresárias e (iii) não foram 
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso aos cargos públicos; 
VI - Rerratificar o prazo de até 31.12.2022, para pagamento do crédito devido 
pela Companhia para acionista Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. 
no valor de R$ 1.599.100,00, referente ao valor da redução de capital deliberada 
pela Companhia em 05.12.2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém solicitou, encerrou os trabalhos e suspendeu a assembleia pelo 
tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, 
aprovada e assinada pelos presentes. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães - Presidente. Tania Maria Camilo - Secretária. Monteiro Aranha Par-
ticipações Imobiliárias S.A. - Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Sergio Fran-
cisco Monteiro de Carvalho Guimarães. JUCERJA nº 4008407 em 01/02/2021.

BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ/MF Nº 25.635.129/0001-05 NIRE Nº 33.3.0002825-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinaria por meio 
digital. Ficam os acionistas da BFC Administradora de Bens S/A (“Companhia”) 
convocados, na forma do Estatuto Social da Companhia, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinaria a ser realizada no dia 25 de Junho 
de 2021, as 10:30 (horas) por meio digital – através da plataforma ZOOM, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: AGO: (i) Eleição da Diretoria; (ii) Eleição 
do Conselho Fiscal; (iii) Aprovação das contas dos Administradores; AGE:  
(i) Alteração de endereço da sede; (ii) Recuperação de Ativos; (iii) Venda do 
crédito da João Fortes. Nos termos do art 9º da Lei nº 14.030 de 28 de julho 
de 2020 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a 
Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de ingresso dos 
acionistas sendo informado em até 08 (oito) dias de antecedência. Os acionistas 
que comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre 
os assuntos da ORDEM DO DIA, devendo o secretario nomeado anotá-los e 
descrevê-los no final da assembleia. Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2021. 

Carlos Alberto Conde – Diretor Presidente, em exercício.

DOCEPAR S.A.
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 33.147.364/0001-58 - NIRE 33.3.0015682-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 30 de abril de 2021, às 15:00 horas, foi 
realizada a Assembleia Geral Ordinária da Docepar S.A. (“Companhia”) de 
forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia 
de coronavírus, nos termos dos artigos 121, parágrafo 2º, e 124-A, 
parágrafo 2º-A, 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, por conferência 
eletrônica, da única acionista da Companhia, a Vale S.A. (“Vale”), conforme 
assinatura lançada nesta ata e no Livro de Presença de Acionistas, neste ato 
representada por sua procuradora, Sra. Larissa de Souza Lima, que cumpre 
orientações de voto proferidas pelo Diretor de Controladoria e Contabilidade 
e pelo Gerente de Tesouraria, Contas a Pagar e Receber, respectivamente, 
Srs. Murilo Muller e Eduardo Ajuz, conforme Decisão de Aprovação 
de Contas - DAC nº 006, de 06/04/2021. Verificado, portanto, quorum 
suficiente para a instalação desta Assembleia Geral e para a deliberação 
das matérias constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Sr. João 
Marcelo de Moura e Cunha, Diretor-Presidente da Companhia, para prestar 
os esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins 
do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. João Marcelo 
de Moura e Cunha – Presidente; e Sra. Larissa de Souza Lima – Secretária. 
4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) do 
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) 
não auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; (ii) da destinação do resultado apurado pela 
Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (iii) da 
fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia 
para o ano de 2021. 5. Leitura dos documentos: Foi dispensada, pela 
única acionista da Companhia, a leitura do Relatório da Administração e 
das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) não auditadas da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, uma 
vez que tais documentos já eram do conhecimento de todos os presentes, 
pois foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no 
Monitor Mercantil, ambos do dia 15 de abril de 2021, às páginas 4 e 14, 
respectivamente. 6. Deliberações: Foram deliberadas e aprovadas as 
seguintes matérias pela única acionista da Companhia: 6.1. A lavratura desta 
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o disposto no 
artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada 
a emitir tantas cópias desta ata quantas forem necessárias para cumprir 
com as disposições legais em vigor; 6.2. O Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) não auditadas da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
6.3. A absorção do prejuízo líquido apurado pela Companhia no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 284.199,99 
(duzentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e noventa 
e nove centavos), pela conta de Reserva Legal, cujo saldo passará a ser 
de R$ 4.565.760,95 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, 
setecentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos); e 6.4. A fixação da 
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o ano 
de 2021 no montante total de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos 
reais), a ser distribuída igualmente entre os Diretores da Companhia. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa 
declarou que as assembleias atenderam todos os requisitos para sua 
realização, em observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 
2020. Em seguida, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, 
tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros 
da mesa e pela acionista presente. Rio de Janeiro, RJ, 30 de abril de 2021. 
Assinaturas: Mesa: João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente 
- Assinada Digitalmente, Larissa de Souza Lima - Secretária - Assinada 
Digitalmente. Acionista: Vale S.A. - p.p. Larissa de Souza Lima - Assinada 
Digitalmente. JUCERJA em 14/06/2021 sob o nº 4083883. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. - Em Liquidação. Cia aberta. 
CNPJ 05.495.546/0001-84 - NIRE 33.3.0027140-6.

ATA DA AGOE. 1. Data, hora e local. Às 10h30 do dia 26/04/2021, de forma exclu-
sivamente virtual, via plataforma Teams. 2. Convocação. Por avisos publicados no 
DOERJ em 08, 09 e 12/04/2021 (pgs. 54, 31 e 28, respectivamente); e no Monitor 
Mercantil em 08, 09 e 12/04/2021 (pgs. 05, 05 e 04, respectivamente). 3. Presença. 
Acionistas representando a totalidade do capital social. Presente ainda o represen-
tante do auditor independente da Cia, PricewaterhouseCoopers Auditores Inde-
pendentes. 4. Mesa. Presidente: Arthur Prado Silva. Secretário: Viviane Rodrigues.  
5. Ordem do Dia. Em AGO: i) Apreciação das Contas do Liquidante, exame, dis-
cussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social en-
cerrado em 31/12/2020 e do quadro geral de credores na data-base de31/12/2020, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes; ii) Apreciação do Resulta-
do do exercício findo em 31/12/2020 e destinação do lucro Líquido do exercício; e, 
iii) Definição do número de membros para compor o Conselho de Adm e eleição dos 
membros. Em AGE: iv) Fixação da remuneração anual global dos administradores 
para o exercício social de 2021. 6. Deliberações tomadas por unanimidade. Em 
AGO: 6.1. Aprovar, sem reservas, as contas do Liquidante, as Demonstrações Fi-
nanceiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e o quadro geral 
de credores na data-base de31/12/2020, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes; 6.2. Aprovar, sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercício 
findo em31/12/2020, no valor de R$ 6.325.451.038,01 (seis bilhões, trezentos e vinte 
e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trinta e oito reais e um centavo), 
da seguinte forma: (i) Distribuição de Proventos, no valor total de R$ 1.485.413.910,66, 
sendo: (i.i) JCP no valor de R$221.000.000,00 correspondente ao valor bruto de 
R$1,123463419 e ao valor líquido R$0,954943906 por ação do capital social, delibera-
dos na RCA realizada em 11/08/2020 e pagos em 17/08/2020; (i.ii) Juros sobre capital 
próprio no valor de R$60.300.000,00, correspondente ao valor bruto de R$0,306537756 
e ao valor líquido R$0,260557092 por ação do capital social, deliberados na RCA reali-
zada em 30/09/2020 e pagos em 07/10/2020; e, (i.iii) Dividendos intermediários, no mon-
tante total de R$1.204.113.910,66, correspondente ao valor bruto de R$6,121167109 e 
ao valor líquido de R$5,202992042, deliberados na RCA realizada em 30/09/2020 e 
pagos em 07/10/2020, todos imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos 
ao exercício social de 2020. (ii) A reserva legal deixou de ser constituída em razão da 
aprovação da dissolução da Cia na AGE iniciada em 10/12/2020, suspensa, retoma-
da e encerrada em 18/12/2020. (iii) Absorção do prejuízo acumulado no exercício de 
2019 no valor de R$741.966.329,61, zerando os prejuízos acumulados da Cia; e, (iv) 
Constituição de reserva de lucros a partilhar no valor de R$4.098.070.797,74, criada 
em razão da aprovação da dissolução da Cia em AGE iniciada em 10/12/2020, suspen-
sa, retomada e encerrada em 18/12/2020. 6.3. Aprovar, com abstenção do acionista 
Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, a definição de 4 membros 
para compor o Conselho de Adm e a eleição dos membros, todos com mandato de 2 
(dois) anos, até a AGO a ser realizada em 2023, a saber: como Presidente, Sr. Arthur 
Prado Silva, brasileiro, casado, advogado, identidade nº 117.447 - OAB/RJ, CPF/ME 
991.897.047-20, com endereço profissional à Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio 
de Janeiro - RJ; e como membros, Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, brasileiro, 
divorciado , economista, identidade nº 091656678 - IFP/RJ, CPF 084.489.987-90, 
com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro - 
RJ; Sr. Isaac Berensztejn, brasileiro, casado, formado em Engenharia, identidade 
nº 3.174.052 IFP, CPF/ME 332.872.367-68, com domicílio à Av. Vieira Souto 230, 
230 - 402 - Ipanema, Rio de Janeiro-RJ; e, Sr. Wagner de Sousa Nascimento, bra-
sileiro, casado, formado em Administração, identidade nº MG - 5.974.320, CPF/ME 
797.348.556-20, com domicílio à Rua José Horta Costa, 274 - Bairro Alvorada - Con-
tagem/MG. Os Conselheiros ora eleitos declararam não estar incursos em nenhum 
dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e aten-
der aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 
da Lei nº 6.404/76. Em AGE: 6.4. Aprovar, sem reservas, a fixação da remuneração 
anual global dos administradores em até R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 
reais) para o Conselho de Adm. 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a 
assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. 
Assinaturas: Sr. Arthur Prado Silva (Presidente); Sra. Viviane Rodrigues (Secretária). 
Acionistas Presentes: PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil, por sua procuradora Viviane Rodrigues; Singular Fundo de Investimento em 
Ações, por seu procurador Paulo de Sá Pereira; Fundação CESP, por seu procura-
dor Paulo de Sá Pereira, Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, por 
seu procurador Andre Luiz da Rocha Dias; e, Fundação dos Economiários Federais 
- FUNCEF, por seu procurador Giovanny Pereira Pinheiro. RJ, 26/04/2021. Jucerja 
em 10/06/2021 sob o nº 00004082105 - Bernardo Feijó Berwanger - Secretário Geral.

ESTANTE MÁGICA S.A.
CNPJ 20.430.253/0001-02

Balanço Patrimonial findo em dezembro de 2020 (Em MR$)
Ativo 2020
Circulante 26.877.211
Caixa e equivalentes de caixa 25.674.133
Contas a receber 1.163.357
Adiantamentos a Fornecedor 113
Adiantamentos a Funcionários 12.155
Impostos a Recuperar 27.454
Não circulante 1.168.477
Intangível 659.761
Imobilizado 508.716
Total do Ativo 28.045.688

Pedro Henrique Vahia Concy - Presidente - CPF.: 104.433.407-06 
Alessandro Gonçalves - Contador - CRC/RJ nº 088127/O-7

Demonstração do Resultado (Em MR$) 2020
Receita Líquida de Vendas / Serviços 2.421.781
Custos Operacionais (1.162.550)
Despesas Operacionais (19.894.344)
Despesas com Vendas (674.396)
Despesas Gerais e Administrativas (6.302.713)
Despesas com Marketing (1.068.065)
Despesas com Pessoal (11.773.349)
Despesas Tributárias (75.822)
Lucro Operacional (18.635.114)
Receitas financeiras 271.690
Despesas financeiras (1.440.917)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (19.804.341)
Imposto de renda e contribuição social (130.170)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (19.934.511)

Passivo e patrimônio líquido 2020
Circulante 4.606.293
Fornecedores 599.468
Obrigações Sociais 1.183.369
Obrigações Tributárias 221.162
Outras contas a pagar 120.675
Empréstimos e Financiamentos 2.481.619
Não circulante 2.169.426
Empréstimos e Financiamentos 2.149.698
Outras contas a pagar 19.728
Patrimônio líquido 21.269.969
Capital social 6.184.847
AFAC 34.886.260
Lucros acumulados 133.374
Resultado do exercício (19.934.511)
Total do passivo e patrimônio líquido 28.045.688

Saúde Total amplia comercialização  
do benefício via aplicativo Singu
Com objetivo de 

expandir a adesão 
de novos benefi-

ciários, a Rede Saúde To-
tal fechou uma parceria 
com o aplicativo Singu, 
que conecta profissionais 
de beleza e bem estar aos 
usuários. Com mais de 1 
milhão de pedidos realiza-
dos, mais de 400 mil clien-
tes cadastrados e mais de 7 
mil profissionais parceiros, 
é o maior delivery de bele-
za no Brasil, que oferece 
serviços de manicure, pe-
dicure, serviços de shiatsu, 
drenagem linfática, depila-
ção, serviços de cabeleirei-
ro sem sair de casa.

No Singu Now é possível 
receber uma profissional na 
sua residência em 40 minu-
tos. O pacote Saúde Total 
Plus Familiar, será ofereci-

do para os profissionais de 
beleza,conhecidos como 
artistas, cadastrados na pla-
taforma.

Paulo Ribeiro, um dos 
sócios da Rede Saúde To-
tal, avalia a oportunidade 
de oferecer o melhor para 
esses profissionais, que es-
tão na busca por condições 
melhores de saúde a pre-
ços acessíveis. “A parceria 
da Rede Saúde Total com 
o aplicativo Singu, pode 
auxiliar esses profissionais, 
que além de oferecerem 
seus serviços, poderão 
efetuar a adesão ao plano 
Saúde Total Plus Familiar, 
que contempla  descontos 
em exames, consultas mé-
dicas, com uma extensa 
rede credenciada. Além de 
prestarem seus serviços, 
terão condições especiais, 

melhorando o seu bem es-
tar, atrelado a qualidade de 
vida”, explicou.

O cartão Saúde Total 
contempla os beneficiá-
rios com uma ampla rede 
particular credenciada e 
assistência a saúde, atra-
vés de consultas e exames 
em consultórios e clínicas, 
com até 80% de desconto. 
Ao utilizar os serviços, o 
usuário do aplicativo só 
vai pagar uma parte do 
custo do serviço utilizado, 
o que garante um serviço 
de excelência, comparado 
a pacientes de outros pla-
nos.

Dentro do pacote, se-
rá possível incluir até seis 
membros familiares, entre 
pais, irmãos, sogros, além 
de cônjuge e filhos, além de 
utilizar o Plano de Telecon-

sulta, que possui a teleme-
dicina  como uma alterna-
tiva para que as consultas 
médicas sejam efetuadas, 
para que todos tenham qua-
lidade de vida e não se pre-
ocupem com os riscos que 
podem correr ao se dirigir a 
uma clínica.

Com as mudanças re-
pentinas, a empresa teve 
o desafio de transformar a 
inovação em uma ação prá-
tica para o cotidiano das 
pessoas e qualificar todos 
os envolvidos a essa nova 
tendência. A teleconsulta 
da Rede Saúde Total viabi-
liza o agendamento online 
de consultas médicas com 
profissionais de diversas 
especialidades, com aten-
dimento preferencial, sem 
filas e aglomerações, no 
conforto do seu lar.

Qualicorp apoia registro de nome social de LGBTQIA+

CNseg debate mercado 
irregular de seguros na AL

No mês do Orgulho 
LGBTQIA+, a Qualicorp, 
administradora de planos 
de saúde coletivos, anun-
ciou aos colaboradores que 
apoiará financeiramente 
aqueles que desejarem fazer 
a retificação do Nome no 
Registro Civil. Colaborado-
res Transgêneros, Travestis 
e Intersexo poderão fazer 

a solicitação de apadrinha-
mento internamente e terão 
todo o suporte da área de 
Diversidade da companhia.

A Qualicorp, que tem 
aproximadamente 3% de 
pessoas autodeclaradas 
LGBTQIA+, realizará, 
além da retificação no Re-
gistro Civil, a implementa-
ção do uso do Nome Social 

nas plataformas da empre-
sa. “O nome é uma parte 
importantíssima da nos-
sa identidade e queremos 
garantir esse direito aqui 
também, pois valorizamos 
e respeitamos as diferenças 
e o jeito de cada um ser”, 
afirma Flavia Pontes, dire-
tora de Pessoas e Cultura da 
Qualicorp.

“Essas ações fazem parte 
de uma série de iniciativas 
que temos realizado prio-
rizando a representativida-
de, inclusão e o respeito”, 
finaliza. Além da iniciativa, 
a companhia promoverá ao 
longo do mês de junho uma 
série de ações especiais para 
celebrar o Orgulho LGB-
TQIA+.

Promovido pela Confe-
deração Nacional das Se-
guradoras (CNseg) e com a 
participação da Federación 
Interamericana das Em-
presas de Seguros (Fides), 
organização sem fins lu-
crativos que representa 20 
países da América Latina, 
Estados Unidos e Espanha, 
o webinar dedicado ao tema

“O mercado irregular de 
seguros na América Latina 
e os prejuízos aos consu-
midores” será realizado no 
próximo dia 21, das 11h às 
12h30. As inscrições para 
participar do evento já es-
tão abertas e podem ser fei-
tas pelo link zoom.us/we-
binar/register/WN_0KfC 
6mdPRtuC2D4JPVFqk 

 O evento terá como mo-
derador o presidente da CN-
seg e diretor-Presidente da 
Fenaseg, Marcio Coriolano, 
e contará com abertura do 
professor de Direito do Con-
sumidor, Ricardo Morishita.

Entre os debatedores estão 
confirmados Jorge Claude, 
vice-presidente Executivo AA-
CH/Chile; Gonzalo Santos, 
presidente AACS/Argenti-
na; Alejandro Veiroj, diretor 
executivo Audea/Uruguay; 
Antonio Vaccaro, presiden-
te APCS/Paraguay, além do 
chefe da Coordenação Geral 
de Estudos e Relações Institu-
cionais da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), Pau-
lo Roberto Miller Fernandes 
Vianna Junior.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 215, 217 E 219 -B,
CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2387 -
E-mail: cap10vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER
inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95 em face de

MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no
CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do

PROCESSO Nº 0040724-14.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) RICARDO CYFER – Juiz Titular da Vara acima, FAZ
SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na forma
eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interessados
e em especial ao(s) Executado(s) e promitentes compradores,
que será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público
SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom
Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-
030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-
7550, onde: O Primeiro Leilão será no dia 05/07/2021 às 12:00h,
para venda por valor igual ou superior ao da avaliação, e não
havendo lance, o Segundo Leilão será no dia 08/07/2021 às 12:00h,
para venda pela melhor oferta, onde o lanço mínimo inicial será
por valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação, sendo
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de
Avaliação Indireta de fls. 222/223: APARTAMENTO Nº 702, BLOCO
A, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM NUMERAÇÃO
SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA A, DISTRITO DO
ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO A UMA VAGA
NOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO OU NO
PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E FRAÇÃO DE 0,005670 DO
TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS SOB O Nº 42.765 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.254.332-
8 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 83m² DE ÁREA EDIFICADA.
DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12 (doze) andares, 08
(oito) apartamentos por andar, play, salão de festas, três elevadores
(dois sociais e um de serviço), portaria 24hs, construção do ano
de 1998. Do imóvel – O imóvel possui área edificada de 83m²,
conforme disposto no Carnê do IPTU de 2018 e direito a uma vaga
de garagem, conforme descrito no RGI. Possui Três quartos, com
uma suíte, banheiro social, cozinha e dependências de empregada,
conforme informação de Valdenir da Administração do Condomínio.
DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e
11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m
do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada
A, por onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e
289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar
da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos
da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10,
38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições,
a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em
ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/
A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua
Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m
a esquerda, confrontando com uma área destinada a serviços
públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão
de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em
duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta de
20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária
Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10.
DO VALOR DA AVALIAÇÃO: Assim, ante as pesquisas levadas a
efeito na região através do site imobiliário ZAP Imóveis para tomada
de preço de imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se
a sua localização, dimensões, padrão do logradouro e idade, foi
avaliado o imóvel objeto de leilão em 13/04/2021 no valor de R$
550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), correspondentes
a 148.436,02 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 04/
06/2021 não constam débitos de IPTU; Que conforme certidão
acostada nos autos não constam Débitos de FUNESBOM;
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 31/05/2021
perfaz a quantia de R$ 30.466,24 (trinta mil quatrocentos e sessenta
e seis reais e vinte e quatro centavos). Cientes os interessados
que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no

ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE
O RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta
no R-11 da matricula nº 42.765 da Certidão de ônus reais do 10º
Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda
em favor de Armando de Moraes Ancora Filho, e de Oassé Ayeska
Luis Paula Freitas de Moraes Ancora, contudo, conforme disposto
na Sentença proferida nos Embargos à Execução Nº 0286529-
06.2018.8.19.0001 às fls. 231/234, restou estabelecido o seguinte:
“(...)Verifica-se que os promitentes compradores, ARMANDO
DEMORAES ANCORA FILHO E OASSÉ AYESKA LUIS PAULA
FREITAS DE MORAES ANCORA, em momento algum foram
imitidos na posse do imóvel. Ademais, consta como proprietário
do imóvel a Embargante, MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA,
conforme documentos anexados aos autos. (...)”; Que conforme
se vê por meio do R-21 resta demonstrada a cadeia dominial do
imóvel, onde há TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL em favor do
executado; Consta no R-23 o registro da penhora desta execução
que determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o réu foi
citado da Execução conforme index. 117/118; Que no index. 177
consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi
Lavrado no index. 186; Que o Réu foi intimado da Penhora no
index. 189 e 195; Que o laudo de avaliação foi homologado no
index. 229. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão
realizados de acordo com as datas e horários previstos no presente
edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro

ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1.
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o
valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante
do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão
deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação
pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3.
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao
Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de
13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas
adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja interessados em
participar do leilão através de oferecimento de lances para
pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta
de aquisição do bem, sempre antes do início de cada leilão, por
escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, na forma
do Art. 895 do CPC e seguintes, e não havendo lances on-line para
pagamento a vista, a proposta parcelada de maior valor, com maior
valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada
como lance vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24
horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante
guia judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas
para quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e
sucessivas, devidamente corrigidas, depositando-as em conta-
judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º,
2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na
forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que o
imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma
do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes
os interessados que ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor, e ainda, que partir da data da
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas
condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando
existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do
respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio deste
Edital da hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na forma do
art. 889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado
no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 11
de junho de 2021. E eu, Fabiane Paes Landim De Oliveira - Mat.
01-22019, o subscreve. RICARDO CYFER – Juiz Titular.

Três perguntas: o mercado brasileiro de armas e munições
Por Jorge Priori

Até a década de 
1990, era possível 
abrir um jornal de 

grande circulação e encon-
trar, normalmente e sem 
alarde, anúncios de armas e 
munições em suas páginas. 
Havia um comércio legal-
mente constituído que gera-
va toda uma cadeia de valor 
com negócios, empregos 
e arrecadação de tributos. 
Em 2003, com a aprovação 
do Estatuto do Desarma-
mento (Lei 10.826, de 22 
de dezembro de 2003), os 
governos federais passaram 
a criar uma série de dificul-
dades para o mercado já es-
tabelecido.

Em outubro de 2005, 
foi feito o referendo sobre 
o comércio de armas de 
fogo, onde 59,1 milhões de 
brasileiros votaram contra 
a proibição (63,94%), num 
universo de 95,3 milhões de 
votantes que comparece-
ram ao referendo.

A mensagem clara da 
população foi ignorada, e as 
dificuldades continuaram a 
ser criadas, mesmo que isso 
não tivesse relação com os 
índices de criminalidade, 
que só faziam aumentar. 
Isso acabou se refletindo, 

inclusive, no colecionismo 
de armas. Neste contexto, 
peças de valor histórico e fi-
nanceiro, que poderiam ser 
acolhidas em coleções par-
ticulares e museus de todo 
o mundo, foram destruídas.

Muito se discute sobre 
armas e munições no Bra-
sil, mas pouco se fala do seu 
mercado, que depois de tan-
tos anos, voltou a respirar. 
Para entendermos melhor o 
seu momento, conversamos 
com Flavia Ozawa, analista 
da Eleven Research.

Como está o mercado 
de armas e munições no 
Brasil? O que dificulta o 
desenvolvimento desse 
mercado?

O mercado de armas de 
fogo e munições no Brasil 
está em trajetória ascenden-
te desde 2018. De acordo 
com os dados fornecidos 
pela Polícia Federal, em 
2019 foram registradas mais 
de 94 mil novas armas, valor 
que representa um cresci-
mento de 84,3% na compa-
ração anual. Em 2020, ape-
sar da base de comparação 
mais forte, o crescimento 
em relação a 2019 foi de 
97,8%, com cerca de 186 
mil novas armas registradas. 
O movimento ocorre em 

momento de aumento da 
popularização do assunto 
com o posicionamento ab-
erto do atual presidente e 
a maior flexibilização em 
relação às normas sobre o 
porte e registro de armas.

Um dos principais fa-
tores restritivos é o peso 
dos impostos que incidem 
sobre as armas e que podem 
superar 70% do valor ao cli-
ente final. Particularmente 
às fabricantes de armas, a 
maior dificuldade encon-
trada no mercado brasileiro 
é em relação a burocracia 
acerca das certificações ne-
cessárias para o lançamento 
de novos produtos. Esse úl-
timo levou a uma mudança 
estratégica na Taurus, maior 
fabricante de armas leves 
brasileira, para o lançamen-
to da GX4 em maio deste 
ano. Para conseguir iniciar 
a comercialização da GX4 
simultaneamente no Bra-
sil e nos Estados Unidos, a 
companhia produziu o ar-
mamento em sua fábrica na 
Geórgia (Estados Unidos) 
e passou a exportar para 
o Brasil, uma inversão na 
dinâmica tradicional.

Como está o mercado 
de armas e munições nos 
Estados Unidos?

O mercado dos Estados 
Unidos tradicionalmente é 
o mais relevante em nível 
mundial e, assim como o 
brasileiro, tem apresentado 
valores recordes. De acordo 
com os dados do NICS (Na-
tional Instant Criminal Back-
ground Check System; em 
português, Sistema Nacional 
de Checagem Instantânea de 
Antecedentes Criminais), ad-
ministrado pelo FBI, foram 
processados um total de 39,7 
milhões de verificações em 
2020, número 40% supe-
rior ao de 2019. Os dados 
de janeiro a abril de 2021 
apontam para uma continu-
ação do movimento, com 
um crescimento de 31,3% 
de consultas na comparação 
anual.

Apesar desses dados 
representarem a intenção 
de compra em alguns esta-
dos, e não necessariamente 
a efetivação do ato, vemos 
um aumento da demanda 
em momento de pandemia, 
de maior receio gerado pela 
invasão do Capitólio dos 
Estados Unidos e de mu-
dança presidencial com o 
consequente aumento das 
incertezas em relação às 
mudanças na regulação.

A Taurus é a única 

empresa brasileira desse 
setor com ações nego-
ciadas na B3. Como foi o 
desempenho da empresa 
gaúcha nos últimos anos?

Em 2015 a companhia ini-
ciou um processo profundo 
de turnaround que resultou 
na virada evidenciada pelos 
resultados operacionais e 
financeiros de 2020. O pro-
cesso de reestruturação das 
operações, que possibilitou 
o retorno a um nível opera-
cional positivo e aumento da 
capacidade, aliado ao foco 
da gestão em processos ro-
bustos de produção, logística 
e qualidade, se mostraram 
decisivos para a captura das 
oportunidades geradas pelo 
momento de maior demanda 
nos principais mercados de 
atuação da Taurus (Estados 
Unidos e Brasil).

Naquele ano, a compan-
hia alcançou dois marcos 
importantes: (i) reversão 
do patrimônio líquido para 
patamar positivo, que era 
negativo desde 2015; e (ii) 
redução da alavancagem fi-
nanceira, dada pelo indica-
dor dívida líquida/Ebitda, 
para 1,7x ao final de 2020, 
valor que consideramos 
favorável ao cumprimen-
to das obrigações, e bem 
abaixo dos 12,0x em 2014.

Petrobras 
informa 
sobre AGE

A Petrobras, em continui-
dade aos comunicados de 
16/04/2021, 29/04/2021, 
05/05/2021 e 31/05/2021, 
informa que seu Conselho 
de Administração autorizou 
a convocação de Assem-
bleia Geral Extraordinária 
(AGE) para eleição de oito 
cargos de Conselheiros de 
Administração preenchidos 
pelo processo de voto múl-
tiplo na AGE de 12 de abril 
de 2021, e concedeu prazo 
de até 45 dias para a publi-
cação do edital de convoca-
ção. A decisão foi divulgada 
no portal da estatal no final 
da noite de terça-feira (15).

Até a data da convocação 
da AGE, a Companhia es-
pera concluir o trabalho de 
apuração do processo de 
votação relativo à eleição 
dos membros do Conselho 
de Administração realizada 
na AGE de 12 de abril de 
2021, que está sendo con-
duzido por consultoria es-
pecializada. A companhia 
reitera seu compromisso 
com a transparência e man-
terá o mercado informado 
sobre eventuais desdobra-
mentos.
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C.J. EXECUTIVE SERVIÇOS DE RESERVAS
E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO LTDA.

CNPJ/MF nº 15.577.648/0001-00 - NIRE 33.2.0949111-3
7ª Alteração do Contrato Social. GL Events Brasil Participações Ltda., sociedade 
empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.895.069/0001-20, com sede na 
Avenida Salvador Allende nº 6.555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP. 22780-160, 
neste ato representado por Damien Denis Marie Timperio, francês, casado, portador da 
carteira de identidade RNE V475499-3, inscrito no CPF/MF n.º 060.320.357-43 com 
domicílio na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, S/N, Água Funda - São Paulo, Estado 
de São Paulo, e; Marco Antonio Wisnescky Correa Chiacchio brasileiro, solteiro, 
empresário, portador da carteira de identidade nº 00528667118 (DETRAN/RJ) e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 013.374.077-39, residente e domiciliado na Av. Jarbas de Carvalho 
nº 1.125, Cob. 302, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ. CEP. 22795-445. 
Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada C.J. Executive Servi-
ços de Reservas e Outros Serviços de Turismo Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 15.577.648/0001-00, com sede na Av. Salvador Allende nº 6.555 (parte), Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.783-127 (“Sociedade”), com o seu instrumento de 
Contrato Social por Transformação de Empresário devidamente arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE nº 33.2.0949111-3, têm entre si justo 
e contratado o seguinte: I. Resolvem os sócios aceitar a renúncia ao cargo de Diretor 
Presidente pelo Sr. Arthur Repsold Neto e, ato contínuo, eleger para o cargo de Diretor 
Presidente o Sr. Damien Denis Marie Timperio, francês, casado, portador da carteira 
de identidade RNE V475499-3, inscrito no CPF/MF n.º 060.320.357-43 com domicílio 
na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, S/N, Água Funda - São Paulo, Estado de São Paulo, 
para um mandato por prazo indeterminado. II. Em função da alteração supramenciona-
da, é alterada Cláusula Sexta do Contrato Social, que passará a contar com a seguinte 
redação: Cláusula Sexta - Administração. A Sociedade poderá ser administrada por 
administradores, Sócios ou não, que, observadas as limitações impostas pela Lei e por 
este Contrato Social, ficam investidos dos poderes necessários e convenientes à admi-
nistração da Sociedade, sendo que os Sócios nomeiam para o cargo de Administrador o 
Sr. Damien Denis Marie Timperio, francês, casado, portador da carteira de identidade 
RNE V475499-3, inscrito no CPF/MF n.º 060.320.357-43 com domicílio na Rodovia dos 
Imigrantes, Km 1,5, S/N, Água Funda - São Paulo, Estado de São Paulo, eleito pelos 
sócios como administrador da Sociedade, com mandato por prazo indeterminado. III. 
Outrossim, foi aprovada, sem ressalvas, a redução do capital social da Sociedade por 
encontrar-se excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do inciso II do artigo 
1.082 do Código Civil de 2002, no valor total de R$ 261.260,00 (duzentos e sessenta 
e um mil, duzentos e sessenta reais), correspondendo a uma redução de aproximada-
mente 74,57% do capital social, com cancelamento de 261.260 (duzentas e sessenta 
e um mil e duzentas e sessenta) quotas subscritas da Sociedade. No mais, nos termos 
do artigo 1.084 do Código Civil de 2002, dispensam-se as prestações ainda devidas por 
cada Sócio com diminuição proporcional, do valor nominal das quotas. Além disso, o 
Sócio quotista Sr. Marco Antônio Wisnescky C. Chiacchio declara que não possui óbice 
ou qualquer impedimento à mudança de controle societário da Sociedade, o qual pas-
sará para a Sócia GL events Brasil Participações Ltda, com a redução citada acima. IV. 
Em função da alteração supramencionada, é alterada Cláusula Segunda do Contrato 
Social, que passará a contar com a seguinte redação: Cláusula Segunda - Do Capital 
Social. O capital social será de R$ 88.740,00 (oitenta e oito mil, setecentos e quarenta 
reais), dividido em 88.740 (oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais) quotas, no va-
lor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas pelos 
Sócios, em moeda corrente do País, distribuídas da seguinte forma:
Sócio Quotas R$ Percentual
GL events Brasil Participações Ltda. 64.957 64.957,00 73,80%
Marco Antônio Wisnescky C. Chiacchio 23.783 23.783,00 26,20%
Total 88.740 88.740,00 100%
Por fim, resolvem os sócios reformar integralmente o contrato social da Sociedade, que, 
devidamente revisado e consolidado, passará a vigorar da seguinte forma: Contrato 
Social de C.J. Executive Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo 
Ltda. Cláusula Primeira - Da Denominação Social e Sede. A sociedade girará sob 
o nome empresarial C.J Executive Serviços de Reservas e Outros Serviços de 
Turismo Ltda., tendo como nome fantasia CJ Executive e terá sede e domicílio na Av. 
Salvador Allende nº 6.555 (parte), Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22.783-127, 
podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade no Bra-
sil ou no exterior, mediante deliberação de Sócios ou Sócios representando a maioria 
do capital social. Cláusula Segunda - Do Capital Social. O capital social será de R$ 
88.740,00 (oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais), dividido em 88.740 (oitenta e 
oito mil, setecentos e quarenta reais) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, subscritas e totalmente integralizadas pelos Sócios, em moeda corrente do País, 
distribuídas da seguinte forma:
Sócio Quotas R$ Percentual
GL events Brasil Participações Ltda. 64.957 64.957,00 73,80%
Marco Antônio Wisnescky C. Chiacchio 23.783 23.783,00 26,20%
Total 88.740 88.740,00 100%
Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quo-
tas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Pará-
grafo Segundo: A titularidade das quotas resulta do presente contrato ou de cessão de 
quotas regularmente consentidas, sem que tenha sido emitido qualquer título represen-
tativo da quota. Parágrafo Terceiro: Cada quota dá direito a uma fração proporcional ao 
número de quotas do ativo social, bem como aos lucros e dividendos. Cláusula Tercei-
ra - Do Objeto Social. A sociedade tem por objeto social: (i) operador turístico (CNAE 
7912-1/00); (ii) serviços de reservas e outros serviços de turismo (CNAE 7990-2/00); (iii) 
transporte individual privado de passageiros, não aberto ao público, prestado por inter-

médio de veículos particulares, para a realização de viagens individualizadas, previa-
mente contratadas, no âmbito do Município do Rio de Janeiro (CNAE 4923-0/02); (iv) 
atividades auxiliares de transporte terrestre (CNAE 5229-0/99); (v) locação de automó-
veis sem condutor (CNAE 7711-0/00); (vi) transporte rodoviário de passageiros sob o 
regime de fretamento no âmbito do Município do Rio de Janeiro (CNAE 4929-9/01); (vii) 
outros transportes rodoviários de passageiros (CNAE 4929-9/99); e (viii) organização de 
feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 8230-0/01). Cláusula Quarta - Res-
ponsabilidade. A responsabilidade de cada Sócio, de acordo com a Lei 10.406, de 
10/01/02 (Código Civil), é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solida-
riamente pela integralização do capital social.  Parágrafo único: Os Sócios não respon-
dem subsidiariamente pelas obrigações sociais. Cláusula Quinta - Cessão de Quo-
tas. As quotas sociais não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o prévio 
e expresso consentimento de todos os Sócios, que terão preferência para adquirir a to-
talidade ou parte das quotas oferecidas. Para tanto, o cedente deverá comunicar por 
escrito, aos demais Sócios, indicando o (s) interessado (s) e o preço ofertado. Parágra-
fo Primeiro: Qualquer Sócio que desejar exercer o seu direito de preferência, deverá 
fazê-lo no prazo de trinta dias, contados da data do recebimento da comunicação escri-
ta do cedente e as quotas serão repartidas entre os Sócios adquirentes proporcional-
mente ao número de quotas que cada um possuir na Sociedade. Parágrafo Segundo: 
Qualquer transferência de quotas feita em violação das disposições desta cláusula será 
nula e sem efeito. Parágrafo Terceiro: Os valores do ativo do balanço servirão de base 
para determinação do valor das quotas a serem cedidas. Cláusula Sexta - Administra-
ção. A Sociedade poderá ser administrada por administradores, Sócios ou não, que, 
observadas as limitações impostas pela Lei e por este Contrato Social, ficam investidos 
dos poderes necessários e convenientes à administração da Sociedade, sendo que os 
Sócios nomeiam para o cargo de Administrador o Sr. Damien Denis Marie Timperio, 
francês, casado, portador da carteira de identidade RNE V475499-3, inscrito no CPF/
MF n.º 060.320.357-43 com domicílio na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, S/N, Água 
Funda - São Paulo, Estado de São Paulo, eleito pelos sócios como administrador da 
Sociedade, com mandato por prazo indeterminado. Parágrafo Primeiro: Caberá ao 
Administrador a prática de todos os atos necessários à sua administração, para tanto 
dispondo, entre outros, dos poderes necessários para: a) Representar e administrar a 
Sociedade, ativa ou passivamente, em Juízo e fora dele, perante terceiros, quaisquer 
repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como perante 
autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais. b) Abrir, fechar ou 
movimentar quaisquer contas bancárias da Sociedade, assinar cheques, obter extratos, 
subscrever ordens de pagamento, realizar transferências e investimentos; c) Outorgar 
procurações a terceiros por instrumento particular ou público; e d) Assinar todo e qual-
quer documento que importe responsabilidade ou obrigação para a Sociedade, incluin-
do contratos de trabalho e contratos comerciais com valor até R$ 1.00.000,00 (um mi-
lhão de reais). Parágrafo Segundo: Todas as procurações outorgadas em nome da 
Sociedade deverão mencionar expressa e especificamente os poderes por ela conferi-
dos e, com exceção daquelas para fins judiciais, deverão conter período de validade li-
mitado e o nome do outorgado que representará a Sociedade. Parágrafo Terceiro: São 
expressamente vedados, sendo nulos, inoperantes e sem efeito em relação à Socieda-
de, os atos de qualquer dos sócios, dos Administradores, de empregados ou procurado-
res da Sociedade que a envolverem em quaisquer obrigações relativas a operações ou 
negócios estranhos ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quais-
quer outras garantias em favor de terceiros. Cláusula Sétima - Limitações aos Pode-
res dos Administradores. A prática dos seguintes atos pelos Administradores da So-
ciedade dependerá de autorização prévia dos sócios representantes de ¾ (três quartos) 
do capital social da Sociedade: a) Constituição de hipoteca, de penhor ou de outra ga-
rantia real sobre ativos da Sociedade em valores necessários à realização dos negócios 
de interesse da Sociedade; b) Celebração de contratos relevantes fora do curso regular 
dos negócios da Sociedade ou em valor superior a R$ 1.00.000,00 (um milhão de reais); 
c) Concessão ou tomada de empréstimos em nome da Sociedade; d) Incursão em 
despesas operacionais ou de capital não previstas no orçamento anual da Sociedade 
caso excedam o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); e) Elaboração 
do orçamento anual da Sociedade, assim como qualquer mudança relevante feita no 
orçamento aprovado originalmente; f) Negociação, celebração e rescisão de contratos, 
assim como perdão de créditos de terceiros para com a Sociedade, em valores superio-
res a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); g) Contratação, promoção e demissão de 
empregados e/ou agentes, suas revisões salariais, bem como a concessão de bônus; 
h) Ingresso em qualquer causa litigiosa judicial com valor superior a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais) ou ingresso em qualquer procedimento arbitral ou, ainda, desistên-
cia de qualquer processo judicial ou arbitral; i) Aprovação de qualquer remuneração 
complementar devida pela Sociedade e seus Administradores e empregados; j) Nome-
ação de procuradores com poderes “ad negotia” para executarem quaisquer dos atos 
descritos nesta Cláusula do Contrato Social em nome da Sociedade. Cláusula Oitava 
- Reunião de Sócios. Os Sócios se reunirão ordinariamente em reunião nos 4 (quatro) 
meses seguintes ao encerramento de cada exercício social para deliberar sobre as se-
guintes matérias: a) Tomada das contas dos Administradores e deliberação sobre o 
balanço patrimonial e o resultado econômico; b) Designação dos Administradores, 
quando for o caso, e sua respectiva remuneração; e c) Aprovar as contas da Sociedade, 
o inventário dos bens, o balanço patrimonial, bem como o resultado econômico, a desti-
nação do resultado da Sociedade, eventuais perdas e lucros, notadamente no que se 
refere a distribuição de dividendos e pagamentos de pro labore aos Sócios Administra-
dores ou não, e as reservas. d) Os Sócios se reunirão extraordinariamente sempre que 
os interesses sociais assim o exigirem, para deliberar sobre as seguintes matérias; e) 
Modificação do Contrato Social; f) Incorporação, fusão, liquidação e dissolução da So-
ciedade; g) Nomeação e destituição da pessoa responsável pela liquidação da Socieda-
de; h) Pedido de falência e recuperação Judicial; i) Abertura de filiais e escritórios de re-

presentação; j) Criação de sucursais; k) Aquisição de participação no capital de outra 
sociedade, notadamente a assinatura de um contrato de confidencialidade ou qualquer 
outro documento relacionado a essas operações; l) Cooperar com as sociedades que 
não estão relacionadas ao grupo GL EVENTS; m) Realização de investimentos; n) As-
sinatura de contratos com clientes ou fornecedores relacionando a Sociedade por mais 
de 2 (dois) anos; o) K) Compra, venda, alienação de bens imóveis em nome da Socie-
dade; p) Assinatura de qualquer contrato de leasing; q) Aprovar, antecipadamente, qual-
quer distribuição de dividendos, notadamente de dividendos intermediários, mas ô con-
dição que seja acompanhado de um balanço e que a Sociedade tenha apurado lucro; r) 
Aumento ou redução de capital; e s) Alteração nas regras de governança. Parágrafo 
Primeiro - Serão dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 
1.152, parágrafo terceiro do Código Civil, quando todos os Sócios comparecerem ou 
declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia. Parágrafo 
Segundo - A reunião dos Sócios será convocada, ordinária ou extraordinariamente, por, 
pelo menos, 1 (um) dos Administradores ou pela solicitação de qualquer um dos Sócios, 
por qualquer meio e sem necessidade de publicação ou outra formalidade específica. 
Parágrafo Terceiro - Todos e quaisquer atos praticados por Sócio, Administrador, pro-
curador ou empregado que envolva a Sociedade em obrigações relativas a negócios ou 
operações estranhas aos objetivos sociais são vedados, sendo nulos de pleno direito e 
inoperantes com relação à Sociedade. Parágrafo Quarto - As deliberações sociais só 
serão arquivadas e averbadas no Registro de Comércio quando a produção de efeitos 
perante terceiros seja necessária. Parágrafo Quinto - As atas das reuniões dos Sócios 
serão lavradas em forma de sumário, assinadas pelos Sócios, sem formalidades espe-
cificas e sem necessidade de transcrição em livro próprio. Parágrafo Sexto - Todas as 
deliberações tomadas em reunião de Sócios serão votadas e aprovadas pelos Sócios 
que representem 3/4 (três quartos) do capital social. Parágrafo Sétimo - Cada sócio 
pode participar nas decisões coletivas qualquer que seja o número de quotas que ele 
detenha no capital; cada sócio detém o número de votos igual ao número de quotas que 
ele detém. Parágrafo Oitavo - Cada sócio pode se fazer representar nas reuniões por 
alguém com poderes específicos para aquele fim. Cláusula Nona - Continuidade. A 
falência, insolvência, liquidação, falecimento ou retirada de qualquer dos Sócios não 
implicará na dissolução da Sociedade, que continuará a existir com os Sócios remanes-
centes. Parágrafo Primeiro - As quotas do Sócio falido, insolvente, liquidado ou falecido 
poderão ser resgatadas pela Sociedade, mediante a aplicação de lucros ou reservas, ou 
mediante a redução do capital social. Parágrafo Segundo - As quotas referidas no pa-
rágrafo anterior serão avaliadas pelo valor do patrimônio líquido, apurado de acordo com 
o último balanço patrimonial aprovado. Cláusula Décima - Exclusão de Sócio. Os 
Sócios que representem 2/3 (dois terços) do capital social poderão excluir, por justa 
causa, um ou mais sócios que estejam pondo em risco a continuidade da Sociedade. 
Parágrafo Primeiro - A exclusão somente poderá ser determinada em Reunião de 
Sócios especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para 
permitir seu comparecimento e o exercido do direito de defesa. Parágrafo Segundo - 
Será de pleno direito excluído da sociedade o Sócio declarado falido, ou aquele cuja 
quota tenha sido liquidada por credor em processo de execução. Cláusula Décima 
Primeira - Exercício Social. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará 
em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social será levantado um 
balanço e elaboradas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A Socieda-
de poderá, ainda, por decisão dos Diretores ou por deliberação dos Sócios representan-
do a maioria do capital social, elaborar balancetes mensais, trimestrais ou semestrais e 
distribuir lucros com base nos mesmos, observadas as disposições dos Parágrafos 
Primeiro e Segundo abaixo. Parágrafo Primeiro - Os Sócios deliberarão sobre a desti-
nação dos resultados, de acordo com as condições previstas na Cláusula Sétima, não 
tendo os Sócios qualquer direito a dividendos sem que haja deliberação expressa. Pa-
rágrafo Segundo - A sociedade está dispensada da publicação de suas demonstra-
ções financeiras. Parágrafo Terceiro - Fica a sociedade autorizada a distribuir anteci-
padamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, 
observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme 
estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002. Cláusula Décima Segunda - Dura-
ção. O prazo de duração da Sociedade será indeterminado e, em caso de falecimento, 
retirada, falência ou dissolução de um dos Sócios, a Sociedade não se dissolverá, pros-
seguindo esta com os demais Sócios. Cláusula Décima Terceira - Liquidação. Ocor-
rendo a dissolução da Sociedade, os Sócios, que representem a maioria do capital so-
cial, designarão um liquidante ou liquidantes da Sociedade, fixando seus poderes, 
deveres e remuneração. Cláusula Décima Quarta - Transformação da Sociedade. 
Os Sócios renunciam expressamente ao direito de retirada da Sociedade caso esta 
venha a ser transformada em Companhia. Cláusula Décima Quinta - Foro. Fica eleito 
o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que será competente para 
dirimir qualquer divergência quanto à interpretação e aplicação deste contrato, com ex-
clusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Cláusula Décima Sexta - 
Omissões do Contrato Social. Este Contrato Social é regido pelos Artigos 1.052 a 
1.087 do Código Civil e se aplicarão, nas omissões destes dispositivos, as normas das 
sociedades simples e, supletivamente, a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas, 
suas posteriores alterações). E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam o 
presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas 
abaixo declaradas, a qual será válida por si, seus herdeiros e sucessores, ficando uma 
via arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 30 de 
setembro de 2020. GL Events Brasil Participações Ltda.. Marco Antonio Wisnes-
cky Correa Chiacchio. 

B3 acolhe três novos ETFs 
geridos pela Itaú Asset
Fundos têm índices internacionais como referência

Aconteceu nesta 
quarta-feira na B3 
o toque de campai-

nha em comemoração ao 
lançamento de três ETFs 
(Exchange Traded Fund, 
que pode ser traduzido li-
vremente para fundo nego-
ciado em bolsa) internacio-
nais geridos pela Itaú Asset 
Management. 

Rogério Santana, diretor 
de Relacionamento com 
Empresas e Assets da B3, 
explica que esses ETFs 
servem como opção para 
quem busca diversificação 
por meio de investimentos 
internacionais. O ETF IT 
Now Morningstar XT US 
Healthcare, com o ticker 
HTEK11, está disponível 
desde o dia 09 de junho, e os 
ETFs IT Now MSCI USA 

IMI Genomic Innovation 
Select 50 (ticker DNAI11) 
e IT Now MSCI USA IMI 
Millennials Select 50 (ticker 
MILL11), estão disponíveis 
a partir desta quarta-feira.

O HTEK11 tem como 
referência o índice Mornin-
gstar US Exponential Tech-
nologies Healthcare Index 
™, que é calculado pela Mor-
ningstar, empresa americana 
voltada para o fornecimento 
de pesquisa independente 
de investimentos. O índice 
busca refletir a performan-
ce das empresas americanas 
que a Morningstar classifica 
como as que mais se bene-
ficiam pelo desenvolvimen-
to ou adoção de tecnologias 
inovadoras relacionadas a 
Bioinformática, Medicina e 
Neurociência.

Já o DNAI11 representa 
o desempenho de um con-
junto selecionado de 50 
ações de empresas focadas 
no desenvolvimento de 
novos produtos e serviços 
no campo de sequencia-
mento genômico, síntese, 
análise ou instrumenta-
ção, bio computação, bio-
informática, diagnóstico 
molecular e biotecnologia 
agrícola. E o MILL11 tem 
referência no desempenho 
de um conjunto de ações 
de 50 empresas que se-
guem as preferências da 
geração millennial.

Bolsas globais

“Os ETFs que seguem 
índices internacionais per-
mitem que qualquer pessoa 

possa investir em ativos es-
trangeiros de bolsas globais, 
de forma prática e segura, 
sem burocracia e sem preci-
sar ter conta aberta no exte-
rior. Esses novos ETFs que 
estreiam na B3 permitirão 
aos investidores diversificar 
seus investimentos para seto-
res de muito destaque, como 
tecnologia e biotecnologia, 
além de produtos e serviços 
voltados para a geração mil-
lennial”, diz Santana.

Os investimentos seguem 
a mesma dinâmica de nego-
ciação de ETFs de Índices 
Internacionais na B3. Para 
adquirir uma cota, o investi-
dor deve ter uma conta aber-
ta e ativa em uma corretora 
brasileira e realizar uma or-
dem de compra para que a 
corretora execute a operação.

Aumenta consumo de energia na China

ANP lança painel  
de investimentos  
de conteúdo local

A Agência Nacional de Pe-
tróleo e Gás Natural (ANP) 
publicou nesta quarta-feira o 
Painel Dinâmico de Investi-
mentos de Conteúdo Local. 
A ferramenta interativa dis-
ponibiliza dados relativos aos 
gastos realizados pelo opera-
dor de um bloco ou campo 
relativos aos contratos de 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural firma-
dos em todas as Rodadas de 
Licitações da ANP e no con-
trato da Cessão Onerosa ce-
lebrado entre o Ministério de 
Minas e Energia, Ministério 
da Economia e a Petrobras.

“Os dados apresenta-
dos no Painel são inéditos, 
sendo disponibilizados pe-
la primeira vez de forma 
pública”, diz a agência re-
guladora. O processo de 
divulgação de informações 
de conteúdo local em pai-
néis dinâmicos iniciou em 
abril de 2020 e, com a nova 
ferramenta, todos os dados 
considerados públicos so-
bre o assunto passam a ser 
disponibilizados pela ANP.

A ANP lembra que a 
cláusula de conteúdo local 
dos contratos determina 
os compromissos assumi-
dos pelas empresas de con-
tratação de um percentual 
mínimo de bens e serviços 
nacionais. Cabe à ANP fis-
calizar o cumprimento des-
ses compromissos, o que é 
feito na fase de exploração 
(primeira fase do contrato, 
na qual são realizados estu-
dos para determinar a pre-

sença ou não de petróleo e/
ou gás natural) e na etapa de 
desenvolvimento da fase de 
produção (quando é contra-
tada e instalada a infraestru-
tura para a produção em si).

A ANP aplica compro-
missos de conteúdo local 
desde a 1ª Rodada de Licita-
ções, ocorrida em 1999, por 
meio de cláusula que consta 
dos contratos de explora-
ção e produção de petróleo 
e gás natural. Ao longo do 
tempo essas normas foram 
sendo alteradas

Relatórios

O Painel disponibiliza in-
formações como o dispêndio 
financeiro realizado durante 
a fase de exploração ou etapa 
de desenvolvimento da pro-
dução, de acordo com as ru-
bricas previstas nos Relatório 
de Gastos Trimestrais (RGT) 
e Relatório de Conteúdo Lo-
cal (RCL). Esses relatórios 
são apresentados à ANP em 
periodicidades trimestral e 
anual, respectivamente, para 
comprovação do cumpri-
mento dos percentuais mí-
nimos de compromisso de 
conteúdo local.

Na ferramenta, a visua-
lização dos compromissos 
realizados pelo operador é 
feita em valores nominais 
dos dispêndios realizados 
no bloco ou campo, bem 
como o valor corrigido pelo 
IGP-M, índice esse utiliza-
do para corrigir o valor do 
gasto para valor presente.

O consumo de eletricida-
de da China, um barôme-
tro importante da atividade 
econômica, aumentou anu-
almente 12,5% em maio, 
com a economia do país se 
recuperando de forma cons-
tante, mostraram os dados 
oficiais. O consumo total 
de eletricidade foi de 672,4 
bilhões de kWh no mês 
passado, de acordo com a 

Administração Nacional de 
Energia (ANE). Em maio, 
o consumo de eletricidade 
pelas indústrias primárias e 
secundárias aumentou 13,9% 
e 11,5% em termos anuais, 
respectivamente, enquanto 
o consumo de eletricidade 
pelas indústrias terciárias au-
mentou 23,4% ano a ano.

A indústria secundária foi 
o principal impulsionador do 

crescimento no consumo to-
tal de eletricidade durante o 
período, contribuindo com 
cerca de 65% do aumento 
total, disse a ANE. O consu-
mo residencial de eletricidade 
registrou um aumento anual 
de 5,6% em maio.

Nos primeiros cinco me-
ses do ano, o consumo de 
eletricidade da China tota-
lizou 3,23 trilhões de kWh, 

um aumento anual de 17,7%, 
mostraram dados da ANE.

Segundo a agência Xi-
nhua, a economia da China 
cresceu 18,3% ano a ano 
no primeiro trimestre, pois 
a forte demanda interna e 
externa impulsionou a recu-
peração de uma base baixa 
no início de 2020, quando a 
Covid-19 atrasou a segunda 
maior economia do mundo.
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