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QUALQUER
SEMELHANÇA...
Diferentemente dos EUA, nenhum dos 16 feriados nacionais  
no Brasil se refere ao nosso longo passado escravocrata.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

ESTADO NACIONAL: TRABALHO  
E INSERÇÃO NA SOCIEDADE
Para Marx, o trabalho era produtor de relações  
sociais, não apenas no âmbito econômico.  
Por Felipe Quintas e Pedro Augusto Pinho, página 2

ENTREVISTA
Everardo Maciel: impostos em 
litígio somam
mais da
metade
do PIB.
Página 6

ONU: 8,5 mil 
crianças são 
usadas como 
soldados

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) informou nesta 
segunda-feira que 8,52 mil crian-
ças foram usadas como soldados 
no ano passado em vários confli-
tos pelo mundo, e 2,67 mil foram 
mortas; 5,74 mil ficaram feridas 
em diversos conflitos.

O relatório anual do secretário-
-geral da ONU, António Guterres, 
ao Conselho de Segurança, so-
bre crianças e conflitos armados, 
abrange assassinatos, mutilações e 
abuso sexual de crianças, além da 
abdução ou recrutamento, negação 
de acesso a atendimento de saúde e 
ataques a escolas e hospitais.

O documento mostra que vio-
lações foram cometidas contra 
19,37 mil crianças em 21 confli-
tos. A maioria das violações em 
2020 foi cometida na Somália, 
República Democrática do Con-
go, no Afeganistão, na Síria e no 
Iêmen.

TCU: Ferrovia 
Malha Oeste 
não presta
bom serviço 

Auditoria do TCU sobre a 
atuação da Agência Nacional de 
Transporte Terrestre (ANTT) 
na concessão da Ferrovia Malha 
Oeste mostrou que a ANTT não 
tem conseguido atuar de forma a 
assegurar a prestação de serviço 
adequado na Malha Oeste, conce-
dida à ALL, e não tem garantido 
manutenção adequada da via e do 
material rodante, entre outras fa-
lhas.

A auditoria identificou fragili-
dades na atuação do órgão regula-
dor que permitiram a degradação 
da malha e a baixa qualidade dos 
serviços prestados, comprome-
tendo o atendimento da demanda 
e inviabilizando a inclusão de no-
vos fluxos de transporte na ferro-
via.

Quanto às penalidades aplica-
das pela fiscalização da ANTT, 
“elas não têm cumprido o papel 
retributivo nem repressivo que 
deveriam ter, com judicialização 
de praticamente todas as decisões 
condenatórias e a consequente 
baixa na arrecadação das multas”, 
afirma o relatório do ministro 
Raimundo Carreiro.

Entre outras decisões, o TCU 
determinou que a Agência rea-
lize estudo acerca dos impactos 
da concentração do controle das 
ferrovias na área de abrangência 
sobreposta entre as duas ferrovias 
e entre a Malha Paulista, de forma 
a maximizar a exploração de todas 
as malhas.

Comércio digital cresce e
reduz qualidade do emprego
Postos de trabalho precários são os mais criados

A expansão da modalidade 
de comércio digital, se-
gundo artigo publicado 

no boletim de maio da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe) pelo professor da USP 
José Paulo Chahad, deve promo-
ver mudanças significativas no 
mercado de trabalho.

É possível que a demissão de 
caixas e assistentes de vendas se-
ja intensificada, enquanto serão 
criados postos nos setores de 
transportes, comunicações e ar-
mazenamento. Mesmo com o fim 
da pandemia, é provável que ocu-
pações que eram exercidas dentro 
das lojas não retornem.

Em entrevista à RBA, Edgard 
Monforte Merlo, professor da Fa-
culdade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade (FEA-RP) 
da USP de Ribeirão Preto, destaca 
que o desenvolvimento do e-com-
merce representa um processo in-
tenso de mudança na economia, 
e esses fenômenos são acompa-
nhados pela geração de postos de 
trabalho diferentes do que havia 
anteriormente. Entretanto, essas 
mudanças também estão relacio-
nadas com o fechamento de al-
guns postos da economia tradicio-

Maior parte dos trabalhadores é ligada a logística

nal, como os de venda física.
Segundo Arnaldo Mazzei No-

gueira, professor da PUC-SP e da 
FEA-USP, há dois tipos de pos-
tos de trabalho que são criados: o 
qualificado, normalmente ligado 
aos escritórios e à tecnologia; e o 
precário, ligado à realização das 
entregas e a ponta da linha de pro-
dução. O segundo tipo é o mais 
comum, conforme o processo de 
digitalização avança.

De acordo com Nogueira, que é 
autor de um dos artigos presentes 
no livro Uberização, Trabalho Digital 
e Indústria 4.0, o trabalho precário 
é muitas vezes terceirizado ou em 
condições de subcontratação. “O 
que acontece é que há uma redu-

ção do trabalho regular”, afirma.
“Eles vão constituir uma força 

de trabalho sem direitos, sem re-
gulamentação e muitas vezes são 
considerados prestadores de ser-
viços”, comenta. Para Nogueira, é 
preciso repensar a regulamentação 
e a proteção desses trabalhadores 
para definir em que condições es-
sas atividades serão realizadas.

“Nós estamos vivendo um no-
vo mundo, que pode se desdobrar 
tanto numa tragédia quanto em 
alguma civilização maior, vai de-
pender de todos os demais setores 
que estão observando essas trans-
formações”, conclui o professor 
da PUC-SP, também falando à 
RBA.

Urna eletrônica: TSE acusado de ignorar a ciência 

Em debate na Câmara dos 
Deputados semana passa-
da, o professor de enge-

nharia da Universidade Federal do 
ABC e professor colaborador de 
Segurança de Dados da Universi-
dade de São Paulo, Mário Alexan-
dre Gazziro, acusou o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de negar 
a ciência ao ignorar os avisos so-
bre problemas de segurança na 
urna eletrônica e a recomendação 
do voto impresso.

A ausência de um representan-
te do TSE ao debate, terça-feira, 
irritou o relator da Proposta de 
Emenda à Constituição 135/19 – 
que introduz o voto impresso pa-
ralelo à urna eletrônica – deputado 
Filipe Barros (PSL-PR), cobrou a 
presença de técnicos do TSE nos 
debates da comissão especial.

O professor e empresário de 
Tecnologia da Informação Djal-
ma Inácio da Silva observou que 
outras democracias abandonaram 
sistemas de votação unicamente 
eletrônicos, passando a adotar sis-
temas que permitem a materializa-

ção dos votos. “Não pode ser que 
todos os países estejam equivoca-
dos e somente o Brasil esteja cor-
reto nesta postura”, argumentou, 
de acordo com a Agência Câmara 
de Notícias.

Em audiência anterior, o pre-
sidente da Associação Nacional 
dos Peritos Criminais Federais, 
Marcos de Almeida Camargo, 
ressaltou que até o momento não 
foi comprovado nenhum tipo de 
fraude envolvendo as urnas ele-
trônicas, o que demonstra que o 
sistema é seguro e competente.

No entanto, ele disse que todo 
sistema computacional tem suas 
vulnerabilidades, o que, destacou, 
não quer dizer que houve ou mes-
mo que haverá fraudes, mas que 
é preciso melhorar o sistema para 
que seja cada vez mais seguro.

Roger Maciel, especialista em 
auditoria, consultoria e perícia 
contábil, também se manifestou 
de forma favorável à proposta, 
destacando que o voto em cédula 
seria “olhar para trás”. Mas, para 
ele, as cédulas acopladas às urnas 

eletrônicas seriam um aprofunda-
mento da possibilidade de audi-
toria. Ele disse, ainda, que “todo 
investimento nessa área não é di-
nheiro jogado fora”.

“É um sistema dependente de 
software, ou seja, uma modifica-
ção ou um erro não detectado no 
software pode promover uma mo-
dificação ou um erro igualmente 
não detectado na apuração. É um 
fato que nós não podemos igno-
rar”, disse Camargo, observando 
que a Associação não defende a 
volta do voto impresso.

Cotação do dólar 
fecha abaixo de R$ 5 
depois de 1 ano

Influenciado pela perspectiva 
de aumento de juros no Brasil e 
pelo cenário internacional, o dólar 
fechou abaixo de R$ 5 pela pri-
meira vez em mais de um ano. O 
dólar comercial fechou esta terça-
-feira vendido a R$ 4,966, com re-
cuo de R$ 0,057 (-1,13%), infor-
ma a Agência Brasil.

A moeda norte-americana está 
no menor nível desde 10 de junho 
de 2020, quando estava em R$ 
4,936. A divisa acumula queda de 
4,95% em junho. No ano, a queda 
é de 4,29%.

No mercado de ações, o índi-
ce Ibovespa, da Bolsa de Valores 
(B3), fechou o dia aos 128.767 
pontos, com recuo de 0,38%. O 
indicador chegou a cair 1,1% du-
rante a manhã, mas recuperou-se 
durante a tarde.

Edilson Rodrigues/Agência Senado

 Scott Lewis/CC2
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Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

O estatuto social e 
a concepção do 
trabalho modi-

ficaram-se sobremaneira ao 
longo dos séculos. Assim 
expõe a filósofa alemã Han-
nah Arendt no monumental 
livro A Condição Humana. Na 
Antiguidade, havia uma dife-
renciação profunda entre o 
labor (ponein, em grego), en-
tendido como esforço cor-
poral visando a manutenção 
da vida, e a obra (ergazesthai, 
em grego), como realização 
do engenho humano lega-
da para a posteridade. O 
labor era visto como sendo 
de natureza servil e, portan-
to, indigno de ser feito por 
homens livres, isto é, os ci-
dadãos, enquanto a obra era 
valorizada como sendo pró-
pria dos poetas e artesãos.

A escravidão, assim, não 
era uma instituição pro-
priamente econômica, com 
finalidades de acumulação, 
mas a salvaguarda, em uma 
sociedade estratificada, da 
liberdade dos cidadãos à 
custa dos escravos, os não 
cidadãos. A liberdade polí-
tica dos cidadãos, consubs-
tanciada nas obras de honra 
à cidade, aos deuses e aos 
heróis, teria como condição 
o alheamento deles em rela-
ção ao labor, que, sendo ne-
cessário para a reprodução 
vital da espécie, seria feito 
por aqueles que não com-
partilhassem do pertenci-
mento cívico.

Esse panorama altera-se 
profundamente na moder-
nidade, em que o trabalho, 
como fator de geração das 
riquezas, a serem acumula-
das pela emergente classe 
mercantil-banqueira-indus-
trial (chamada genérica e 
simplificadamente de bur-
guesia), começa a ser valori-
zado pelo seu fundamento 
econômico. A distinção en-
tre labor e obra é apagada, 
com a semântica de ambos 
unificada no termo traba-
lho.

Da pena do filósofo Jo-
hn Locke, prócer do libera-
lismo e do colonialismo, o 
trabalho, como extensão do 

corpo humano ao mundo, 
passa a ser visto como fun-
damento da propriedade, 
requisito da cidadania. Na 
ascendente ordem capitalis-
ta, somente os proprietários 
seriam livres, na medida em 
que a propriedade derivaria 
da plena autonomia sobre 
o próprio corpo. A intimi-
dade corporal, que a Anti-
guidade interpretava como 
tendo atributos servis e ba-
nia da esfera pública, passa 
a ser o princípio de legiti-
mação das desigualdades 
políticas e econômicas sob 
o capitalismo.

Essa concepção foi apro-
fundada pelos iluministas, 
que dividiam a sociedade 
entre aqueles que trabalha-
vam e eram úteis, e aqueles 
que não trabalhavam e eram 
inúteis, sendo o trabalho 
entendido como gerador de 
riquezas, e a aquisição de ri-
quezas, o objetivo central da 
ordem burguesa. Somente 
possuíam dignidade social 
aqueles que trabalhassem.

Adam Smith, principal 
representante do iluminis-
mo escocês, foi além dos 
seus contemporâneos ao 
vislumbrar, na divisão e na 
especialização do trabalho, 
isto é, na multiplicação de 
funções laborais, o motor 
da riqueza das nações. Sen-
do assim, a classe produtiva 
seria aquela que realmente 
colocasse “a mão na mas-
sa”, não a que contratasse 
outros para tanto.

Pela primeira vez, reco-
nhecia-se teoricamente uma 
diferenciação entre aqueles 
que trabalhavam e aqueles 
que, ligados diretamente 
à esfera de produção, co-
mandavam o trabalho. Pa-
ra Smith, caberia, então, ao 
Estado, como avalista insti-
tucional da propensão “na-
tural” do homem a traba-
lhar e barganhar os frutos 
do seu trabalho, a função 
de proteger os assalariados 

da voracidade dos empre-
gadores, antecipando, dessa 
forma, o moderno Estado 
social.

A concepção smithiana 
de trabalho seria aprofun-
dada por Karl Marx, para 
quem o trabalho, mais do 
que produtor de riquezas, 
era produtor de relações 
sociais, não apenas no âm-
bito econômico, enfatizado 
por Smith, mas em todos 
os domínios. As formas de 
trabalho definiriam o que 
Marx chamou “formações 
econômico-sociais”, mani-
festações históricas do mo-
do existencial coletivo que 
englobariam a configuração 
do poder, da cultura, dos 
afetos, de tudo enfim.

Se a modernidade não de-
morou em valorizar o traba-
lho e alçá-lo a fundamento 
ontológico do ser humano, 
o mesmo não ocorreu na 
prática político-institucio-
nal. O capitalismo industrial 
floresce a custa da extrema 
exploração do trabalho, 
em muitos casos de forma 
análoga à escravidão, de ho-
mens, mulheres e crianças, 
nos centros metropolitanos, 
e do escravismo colonial, 
nas periferias ultramarinas. 
O trabalho que, em teoria, 
dignificava o homem, na re-
alidade empírica o aviltava. 
O esplendor técnico da re-
volução industrial baseou-
-se na degradação do ser 
humano em todos os can-
tos do planeta, alcançados 
pelo capitalismo.

Entre o final do século 
XIX e meados do século 
XX, tal panorama modifi-
ca-se profundamente, não 
apenas em razão da organi-
zação político-sindical dos 
trabalhadores, mas, igual-
mente, da emergência de 
projetos nacionalistas que, 
tendo por meta unificar os 
respectivos países em tor-
no da industrialização e do 
consequente aumento do 
poderio econômico e mili-
tar, não poderiam deixar de 
incorporar os trabalhadores 

à repartição das riquezas 
por ele produzidas e, assim, 
necessariamente, valorizar 
o trabalhador como mode-
lo social.

Daí o mundo viu nascer 
o moderno Estado social, 
primeiramente na Alema-
nha de Bismarck, em segui-
da na Oceania e, no século 
XX, em praticamente to-
do o Atlântico Norte e em 
grande parte de suas perife-
rias, como o Brasil (Getú-
lio Vargas), Argentina (Pe-
rón), México (Constituição 
de 1917, Cárdenas), Índia 
(Nehru), Egito (Nasser), 
Argélia (Boumedienne) etc.

No âmbito da teoria eco-
nômica, o keynesianismo, 
ao consagrar o pleno-em-
prego como meta política 
superior, alçou o trabalho 
como aspecto central da 
existência social. A noção 
de cidadania, com o trípti-
co marshalliano dos direitos 
civis, políticos e sociais, in-
clui de vez o trabalho como 
seu elemento fundante, de-
rivando daí a defesa da sua 
proteção pelo poder públi-
co.

Porém, tudo isso foi 
possível em decorrência da 
supremacia do industrialis-
mo na formação material 
dos países. A tal ponto o 
industrialismo e o capitalis-
mo eram identificados que 
o próprio Marx alcunhou 
o capitalismo de modo de 
produção.

Na verdade, como ele 
mesmo havia entendido, o 
capitalismo não tinha por 
finalidade a produção de 
mercadorias, mas a acu-
mulação de dinheiro, tanto 
mais intensa quanto mais 
dispensasse a produção ma-
terial através de artifícios 
bursáteis-especulativos, re-
alizando o objetivo princi-
pal de ganhar dinheiro com 
custos mínimos, ou seja, fa-
zer dinheiro com o próprio 
dinheiro.

O industrialismo identifi-
ca-se assim, e cada vez mais, 
com o financismo. Inicial-
mente a pretexto de obten-
ção de crédito – para a rea-
lização de investimentos em 
escala cada vez maior, so-
bretudo após o choque do 
petróleo em 1973 – porém 

ensejando maior controle 
dos barões do dinheiro so-
bre a produção e a conse-
quente subordinação dessa 
aos intuitos especulativos 
daqueles.

A partir daí, o mundo 
capitalista assiste, em maior 
ou menor medida, um pro-
cesso contínuo de desmate-
rialização da economia e de 
destruição de funções, sem 
ter elaborado uma concep-
ção de pertencimento social 
que prescinda do trabalho 
para a dignificação do ser 
humano.

Reside aí grande parte do 
mal-estar contemporâneo, 
persistente mesmo em pe-
ríodos de dito “crescimento 
econômico”, pautado cada 
vez mais pelas finanças im-
produtivas.

Não se pense, todavia, que 
esse é um fenômeno univer-
sal. Na China, na Índia, no 
Vietnã, na Indonésia, na Ará-
bia Saudita, na Nigéria, que 
juntos reúnem quase metade 
da humanidade, os governos 
nacionais mantêm-se empe-
nhados, e cada vez mais, na 
criação de funções produ-
tivas e de oportunidades de 
emprego e trabalho para um 
número crescente de pesso-
as. O que passa, necessaria-
mente, pela subordinação das 
finanças a projetos nacionais 
de desenvolvimento, e não o 
oposto, como ocorre no Oci-
dente capitalista e neoliberal.

No caso do Brasil, que não 
havia chegado a se integrar 
completamente pela indus-
trialização, a chamada desin-
dustrialização provoca efei-
tos ainda mais devastadores, 
interrompendo e degradan-
do uma série de processos 
sociais planejados para se es-
truturar em torno da indus-
trialização, como, por exem-
plo, a formação em massa 
de quadros profissionais de 
nível técnico e superior.

Tanto pior é a situação bra-
sileira pelo fato de ter havido 
uma concentração demo-
gráfica nas regiões outrora 

industriais, hoje decadentes, 
sem a possibilidade de trans-
ferência de população para o 
Centro-Oeste, eixo dinâmico 
contemporâneo da geração 
de riquezas, mas incapaz, pe-
la natureza da agroindústria 
lá desenvolvida, de absorver 
o excedente de mão de obra 
desperdiçado pela extinção 
das cadeias industriais e de 
serviços.

Tal situação revela-se 
absolutamente desastrosa, 
pois o Brasil, além de ser 
o país mais rico do mundo 
em recursos naturais e mais 
capaz de produzir em larga 
escala, com seus próprios 
recursos, todos os bens pos-
síveis e imagináveis, tam-
bém experimenta hoje um 
ótimo demográfico, com a 
maior parte da sua popu-
lação situando-se na faixa 
etária entre 20 e 60 anos, 
apta ao trabalho. A redução 
vertiginosa da natalidade 
impedirá que o Brasil des-
frute por muito mais tempo 
dessa situação, tornando ur-
gente a implementação de 
políticas incentivando a in-
dustrialização e promoven-
do a proteção ao trabalho.

O Brasil tem todos os re-
cursos para tanto, podendo, 
assim, dar uma contribuição 
original e especialíssima à 
modernidade trabalhista, no 
qual a inserção social se faz 
pelo trabalho, e que ainda 
está em curso em boa parte 
do mundo. Como foi o caso 
entre 1930 e 1980, quando 
o Brasil foi o país de maior 
crescimento industrial do 
mundo, ao mesmo tempo 
em que disponibilizou aos 
trabalhadores uma gama de 
proteção ao trabalho invejá-
vel até mesmo a muitos paí-
ses ditos desenvolvidos.

Não nos faltam recursos 
humanos, naturais e mo-
netários, mas tão-somente 
vontade política, que, dire-
cionada hoje para a espo-
liação financista, deverá ser 
reorientada para a ordem e 
o progresso da Nação.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 

em Ciência Política na Universidade 

Federal Fluminense.

Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.
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Subordinação dos 
projetos nacionais 
às finanças não é 

fenômeno universal

Para Marx, o 
trabalho era 
produtor de 

relações sociais, 
não apenas no 

âmbito econômico Falta ao Brasil 
vontade política 
para acabar com 

a espoliação 
financista

Construção do Estado Nacional: trabalho e inserção na sociedade
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Batendo palma  
para maluco dançar

Se a CPI da Covid tem o mérito de escancarar o projeto do 
Governo Bolsonaro de espalhar a pandemia para o maior 

número de pessoas, tem como efeito colateral, pior do que a clo-
roquina, oferecer palco para governistas divulgarem suas versões 
descoladas da realidade. Faltam aos senadores maior apoio dos 
assessores para rebater os argumentos falsos.

Nesta terça-feira, um senador, provocando Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) repetiu que no Amapá menos se morreu 
por Covid no Brasil, e que isto ocorreria devido ao uso da 
cloroquina (e temos aqui uma “meta fake news”: que dados 
sustentam que a cloroquina teve efeito positivo lá, só lá, e em 
mais nenhum lugar do País ou do mundo?).

Vamos aos números, do Ministério da Saúde. Mas, antes, 
a definição. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas, “taxa 
de mortalidade =  número de pessoas que morrem por uma 
causa específica dividido pelo número total de pessoas na 
população”.

Nesse caso, o Amapá, com 213 mortes/100 mil habitan-
tes, não é o menos pior nem na região Norte; o Acre tem 
taxa menor (213/100 mil). No País, a menor taxa continua 
sendo no Maranhão (124), seguido por Alagoas (154) e Bahia 
(156) – estados que convocaram especialistas para liderar o 
combate à pandemia.

Outro indicador seria a taxa de letalidade. De acordo 
com a Secretaria de MG, “mede a porcentagem de pessoas 
infectadas que evoluem para óbito”. Também não deu razão 
ao senador. No Amapá, a letalidade é de  1,56%, superior à 
de Roraima (1,55%). No caso da letalidade, há influência da 
detecção da doença. Se o estado fez o dever de casa e aplicou 
muitos testes, haverá muitos infectados e, proporcional-
mente, menos mortos.

Exemplo chinês

Crítico voraz do lockdown e defensor não assumido da 
imunidade de rebanho, o deputado bolsonarista Osmar 
Terra citou a China como justificativa para ter errado, por 
margem de 250 vezes, a previsão do número de mortos 
no Brasil. Faltou perguntar: como os chineses fizeram 
para limitar a 4,6 mil a quantidade de óbitos no país? Com 
um severo lockdown em Wuhan.

Assim caminha a humanidade

Argumento de autoridade do eleitor brasileiro, 2003-2016: 
“Li na Veja”; 2017–presente: “Vi no Zap”. Evoluímos?

Rápidas

O Instituto dos Advogados do RS (Iargs) promoverá o 
curso “Advocacia Multiportas: obtendo resultados em nego-
ciações e mediações”, a partir desta quarta-feira. Informa-
ções: advocaciamultiportas.com.br *** Tatiana Lobato, Mar-
cel Nobre, Carlos Viaro e Michel Namora lançam o portal 
Vendas Club, um espaço dedicado a conteúdos informativos 
sobre vendas online *** O ministro do TSE Carlos Mário da 
Silva Velloso Filho participará do webinário do IAB sobre 
“Propaganda eleitoral na internet”, nesta quinta-feira, às 17h, 
no canal TVIAB no YouTube *** Nesta quinta acontecerá 
o Encontro com Gestores 2021, evento realizado pela Icatu 
desde 2018. Nesta edição debaterá o cenário de investimen-
tos e evoluções na previdência privada aberta. Informações 
em encontrocomgestores.com *** Até 30 de junho, a estação 
Santa Cruz, linha Azul do Metrô de SP, sedia a exposição 
itinerante A gente cuida um do outro, mostra de fotos dentro das 
UTIs e enfermarias do Hospital do Servidor Público Estadu-
al durante a pandemia.

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

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA FINS
INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL
O Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais
do Estado do Rio de Janeiro - SIQUIRJ, pelo presente, convoca seus
associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no
dia 30 de junho de 2021, às 16:00h em primeira convocação e, se não
houver “quorum” às 16h30m  em segunda, com qualquer número de
associados, em sua sede social na Avenida Calógeras, 15 - 12º andar -
Centro - Rio de Janeiro - RJ, para discutir e deliberar sobre a seguinte Pauta:
1) Relatório da Diretoria referente ao exercício de 2020 2) Balanço e
respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 23 de junho de 2021.

ISAAC PLACHTA - Presidente.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
CONDOMÍNIO NOIR DESIGN APARTMENTS

Ref.: Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do Empre-
endimento Residencial em construção “NOIR DESIGN APARTMENTS”, si-
tuado no lote M-29 do PA 34291 – Barra Bonita – Recreio dos Bandeiran-
tes – RJ, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada em formato virtual, no dia 07 de Julho de 2021 (Quarta-feira),
com início às 18h em primeira convocação com a presença da metade
dos condôminos e às 18:30h em segunda convocação com qualquer
número de participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Índice de correção
monetária das parcelas – apresentação, discussão e votação. O
link, ID e senha para acesso a reunião foram enviados para o e-
mail de cadastro dos condôminos. Procedimentos para partici-
pação e habilitação dos condôminos e procuradores: 1. A partici-
pação de todos os condôminos é permitida, entretanto, somente os
condôminos quites com suas obrigações contratuais poderão votar e
serem votados; 2. Os condôminos poderão nomear um procurador legal
para representa-lo na assembleia, desde que a procuração seja encami-
nhada com 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento para o
endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e validar-
mos o referido documento internamente; 3. No dia da assembleia, ao
ingressar na plataforma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome
de perfil para seu “nome completo – unidade”, por exemplo: “João da
Silva – 101”. Se o participante for o procurador, deverá renomear
para “Proc. João da Silva – 101” e se apresentar no chat para que seja
contabilizada sua participação na lista de presença; 4. Apenas um dispo-
sitivo por unidade poderá acessar a plataforma “ZOOM”, com vídeo liga-
do e áudio desligado. É importante que o condômino esteja em local claro,
silencioso e adequado ao tipo de reunião. 5. Para a participação da
assembleia, a construtora orienta que o condômino utilize uma estrutura
adequada de internet e equipamentos que suportem a transmissão de
vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar. 6. O presidente da
assembleia poderá determinar o uso da ferramenta “enquetes” da plata-
forma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário.
R e s s a l t a m o s  a  i m p o r t â n c i a  d a  p a r t i c i p a ç ã o
de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as deliberações to-
madas obrigarão a todos.

Cordialmente, C36 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA ARUJÁCOOP COOPERATIVA
DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A Diretora Presidente da ARUJÁCOOP COOPERATIVA DE CONSUMO E
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, CNPJ 35.928.521/0001-12, NIRE nº 3540018920-7, Inscrição
Estadual nº 127.061.970.116, com sede na Rua Major Benjamin Franco, no
735, sala 10. Centro. Arujá/ SP. CEP 07400-590, convida a presença de
todo o quadro societário composto de (20) vinte cooperantes para
comparecer em sua sede no dia 05/07/2021 com primeira chamada as
17:00h, segunda chamada as 18:00h e terceira e última chamada as 19:00h,
para participar da SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 2021, onde uma cópia deste edital também será afixado em local visível
na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail para
todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número
estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1)
Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, eleição e posse de cargos
vacantes. Arujá/SP, 23 de junho de 2021.
Fabiana Aparecida Fernandes, CPF 219.308.33806 - Diretora Presidente.

Conselheiro de Bolsonaro elogia Suécia sem lockdown
No seu depoimento à 

Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pande-
mia, nesta terça-feira, o de-
putado federal Osmar Terra 
(MDB-RS), ao justificar ser 
contrário a medidas de afas-
tamento social, afirmou que 
a estratégia da Suécia de não 
fazer lockdown foi um suces-
so e que o país foi um dos 
que menos tiveram mortes 
no mundo.

A informação não é verda-
deira. Sem isolamento, Suécia 
sofria já no final de 2020 com 
a Covid-19 fora de controle, 
UTIs lotadas e debandada de 
profissionais de saúde, como 
mostrou a BBC.

O deputado foi rapida-
mente corrigido pelos sena-
dores, que lembraram que o 
país teve mais mortes por 
milhão de habitantes que os 
outros países escandinavos 
- Noruega, Finlândia e Di-
namarca. 

Médico e ex-ministro da 

Cidadania, Terra foi chama-
do a depor por ser um dos 
conselheiros e por fazer 
parte do suposto “gabinete 
paralelo” que assessorava 
o presidente sobre a pan-
demia. Documentos entre-
gues à CPI pelo governo 
mostram que o deputado 
esteve em diversas reuni-
ões no Planalto para tratar 
de assuntos relacionados a 
Covid-19.

Em seu depoimento, 
que durou quase dez ho-
ras, o parlamentar confir-
mou que teve conversas 
com o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), mas 
negou a existência de um 
“gabinete paralelo”. Se-
gundo ele, essa ideia é uma 
“ficção” e todos os presi-
dentes se aconselham com 
alguém de confiança. Mas 
na opinião manifestada 
por vários integrantes da 
CPI não foi convincente 
em desmontar a imagem 

nde negativismo do gover-
no federal no tratamento 
da pandemia. 

Sobre o vídeo de uma reu-
nião de Bolsonaro com vá-
rios médicos, em setembro 
de 2020, Terra disse se tratar 
de um encontro público, que 
teve transmissão ao vivo pela 
internet. “Foi um grupo de 
médicos que se manifestou 
para conversar com o pre-
sidente, com o ministro da 
Saúde e me convidaram pa-
ra ir junto. O presidente me 
colocou ali, sentado do lado 
dele, porque ele quis”, disse o 
deputado.

“As opiniões que estão 
ali, são opiniões pessoais. 
E o presidente julga as coi-
sas do jeito que ele quiser. 
Ele não é teleguiado por 
ninguém, ele aceita uma in-
formação se acha que está 
certo e tem bom senso para 
fazer isso”, acrescentou.

Embora tenha criticado 
medidas que buscam fre-

ar a transmissão do vírus, 
como a quarentena e o 
lockdown, Osmar Terra de-
fendeu que a população se 
vacine. Ele ressaltou ainda 
que nunca tratou da tese 
de imunidade de rebanho 
com o presidente Jair Bol-
sonaro. “Ele (Bolsonaro) 
pode até ter visto alguma 
manifestação minha, mas 
não tratei sobre isso com 
ele. Eu sou defensor da 
vacina, é importante di-
zer isso. O ideal era que 
tivéssemos a vacina desde 
o primeiro dia”, ressaltou.

Ele afirmou ainda que 
“no atacado”, tem muito 
mais convergências do que 
divergências com Bolso-
naro. “Mas eu defendo a 
vacina, acho que é impor-
tante mesmo não sendo 
testada no tempo que deve-
ria... normalmente, vacinas 
levam anos para testar, mas 
era importante por causa da 
emergência.”

Copom: ‘Retomada robusta da 
atividade’ no segundo semestre
Cenário básico para a inflação envolve fatores de risco

Uma semana após 
a última reunião 
do Comitê de Po-

lítica Econômica (Copom) 
que aumentou a taxa bási-
ca de juros, a Selic, em 0,75 
ponto percentual, subiu de 
3,5% para 4,25%, o mer-
cado recebeu nesta terça-
feira algumas informações 
das prováveis decisões que 
poderão ser tomadas pelo 
Banco Central.

O Copom acredita que o 
segundo semestre do ano de-
ve mostrar uma retomada ro-
busta da atividade, na medida 
em que os efeitos da vacina-
ção sejam sentidos de forma 
mais abrangente. O BC prevê 
uma nova alta de 0,75 pp na 
Selic na reunião de agosto.

“Para a próxima reunião, 
o Comitê antevê a continu-
ação do processo de nor-
malização monetária com 
outro ajuste da mesma mag-
nitude. Contudo, uma dete-
rioração das expectativas de 
inflação pode exigir uma 
redução mais tempestiva 
dos estímulos monetários. 
O Comitê ressalta que essa 

avaliação também depende-
rá da evolução da atividade 
econômica, do balanço de 
riscos e de como esses fato-
res afetam as projeções de 
inflação”, destacou a ata. O 
BC vê impacto da energia 
na inflação. 

Conforme a ata, no ce-
nário externo, estímulos fis-
cais e monetários em alguns 
países desenvolvidos pro-
movem uma recuperação 
robusta da atividade econô-
mica. Devido à presença de 
ociosidade, a comunicação 
dos principais bancos cen-
trais sugere que os estímu-
los monetários terão longa 
duração. Contudo, a incer-
teza segue elevada e uma 
nova rodada de questiona-
mentos dos mercados a res-
peito dos riscos inflacioná-
rios nessas economias pode 
tornar o ambiente desafia-
dor para países emergentes.

“Em relação à atividade 
econômica brasileira, ape-
sar da intensidade da segun-
da onda da pandemia, os 
indicadores recentes conti-
nuam mostrando evolução 

mais positiva do que o es-
perado, implicando revisões 
relevantes nas projeções de 
crescimento. Os riscos para 
a recuperação econômica 
reduziram-se significativa-
mente”, destacou o texto.

Segundo o documento, a 
persistência da pressão in-
flacionária revela-se maior 
que o esperado, sobretudo 
entre os bens industriais. 
Adicionalmente, a lentidão 
da normalização nas condi-
ções de oferta, a resiliência 
da demanda e implicações 
da deterioração do cenário 
hídrico sobre as tarifas de 
energia elétrica contribuem 
para manter a inflação ele-
vada no curto prazo, a des-
peito da recente apreciação 
do real. 

Riscos

No cenário básico, as 
projeções de inflação do 
Copom situam-se em torno 
de 5,8% para 2021 e 3,5% 
para 2022. Esse cenário su-
põe trajetória de juros que 
se eleva para 6,25% a.a. 

neste ano e para 6,50% a.a. 
em 2022. Nesse cenário, as 
projeções para a inflação de 
preços administrados são 
de 9,7% para 2021 e 5,1% 
para 2022. 

O cenário básico do Co-
pom para a inflação envol-
ve fatores de risco em am-
bas as direções. Conforme 
projeção, por um lado, uma 
possível reversão, ainda que 
parcial, do aumento recente 
nos preços das commodi-
ties internacionais em moe-
da local produziria trajetória 
de inflação abaixo do cená-
rio básico. Por outro lado, 
novos prolongamentos das 
políticas fiscais de resposta 
à pandemia que pressionem 
a demanda agregada e pio-
rem a trajetória fiscal po-
dem elevar os prêmios de 
risco do país. 

 Considerando o cenário 
básico, o balanço de riscos 
e o amplo conjunto de in-
formações disponíveis, o 
Copom decidiu, por unani-
midade, elevar a taxa básica 
de juros em 0,75 ponto per-
centual, para 4,25% a.a. 
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KOVR SEGURADORA S.A. 
(atual denominação social de Investprev Seguradora S.A.)

CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 30 (trinta) de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento 
das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10.000 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria 
Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” 
da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em 
relação as frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. 
Na forma do artigo 8º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta 
convocação até a realização da citada Assembleia. São Paulo/SP, 15 de junho de 2021. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente.

KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
(atual denominação social de Investprev Seguros e Previdência S.A.)

CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 30 (trinta) de junho de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento 
das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria 
Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” 
da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em 
relação as frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. 
Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da 
Assembleia. São Paulo/SP, 15 de junho de 2021. Geraldo Henrique de Castro - Presidente.

Crise econômica atinge 
PMEs que lideram pedidos 
de falência no Brasil

Hotéis e restaurantes têm  
queda de 44,8% no faturamento

Com o resquício da 
crise anterior, mais 
o agravamento 

causado pela pandemia, os 
pedidos de recuperação ju-
dicial e falências registraram 
forte crescimento no país 
em maio, quando compa-
rado ao mês anterior, como 
mostra o levantamento rea-
lizado pelo Serasa Experian. 
No quinto mês de 2021, fo-
ram registrados 92 pedidos 
de recuperação judicial, o 
que significa uma elevação 
de 48,4%.

Sobre falências, abril re-
gistrou 65 pedidos, contra 
103 realizados em maio, 
um salto de 58,5%. Os da-
dos ajudam a entender um 
cenário de dificuldade para 
manter as contas em dia e 
mostra como o processo 
de insolvência tem impac-
to direto nas organizações, 
principalmente nas micro e 
pequenas empresas. Ainda 
de acordo com a pesquisa, 
dos 92 pedidos de recupera-

ção judicial feitos em maio, 
60 deles partiram de MPEs, 
24 de empresas médias e oi-
to de grandes corporações. 
No que diz respeito aos 103 
requerimentos de falências, 
70 deles foram realizados 
por micro e pequenas em-
presas, 21 por empresas 
grandes e 12 por médias 
empresas.

Segundo Douglas Duek, 
CEO da Quist Investimen-
tos, empresa com 13 anos 
de atuação em recuperação 
judicial e reestruturação, 
isso acontece porque negó-
cios menores não possuem 
reservas robustas. Com a 
inconstância na abertura e 
fechamento em decorrên-
cia da pandemia, fica ainda 
mais difícil retomar a rota 
do crescimento ou estabi-
lizar. Além disso, “fatores 
como dificuldade de acesso 
ao crédito e competitivida-
de são cruciais para explicar 
a força da crise, nas MPEs”, 
completa o especialista.

Ainda de acordo com a 
análise de Duek, o aumen-
to nos pedidos de recupe-
ração judicial também po-
de ser explicado pela ação 
das empresas que pre-
ferem buscar ajuda com 
intermediação do Poder 
Judiciário, além de aumen-
tar as chances de conse-
guir quitar os débitos em 
prazos muito melhores e 
condições que “caibam 
no bolso”. No cenário 
das falências, a situação 
tem complicadores mais 
drásticos. Mesmo com o 
alongamento do prazo pa-
ra pagamento das dívidas, 
sem geração de lucros e 
resultados, não será possí-
vel cumprir com o combi-
nado. Por isso, o ideal para 
as pequenas e médias em-
presas é tentar identificar 
a saúde financeira e plane-
jar os próximos passos o 
quanto antes.

Dividindo por setores, o 
Serasa revelou também que 

a maior parte dos pedidos 
de recuperação foi feito pe-
lo setor de serviços, com 62 
solicitações de recuperação 
judicial e 60 de falência. O 
ramo é seguido pelo co-
mércio e indústria, respec-
tivamente. Uma das causas 
desta ruptura nas finanças 
das MPEs é a alta taxa de 
desemprego - de 14,7% no 
primeiro trimestre de 2021 - 
resultando em consumido-
res mais contidos, que op-
taram por conter os gastos.

Com todos os impasses 
e oportunidades, caracterís-
ticas intrínsecas a qualquer 
crise, Douglas aponta que 
ainda não é possível definir 
de maneira objetiva como 
será o futuro, mesmo com 
ferramentas como a recupe-
ração judicial. No entanto, 
alerta para a importância de 
“conhecer fielmente o fluxo 
financeiro da sua empresa, 
estar atento às tendências e 
se atualizar continuamente 
sobre o mercado”.

Um dos setores 
mais afetados 
pelas restrições 

impostas na pandemia – tu-
rismo e hospitalidade (ser-
viço que envolve recepção, 
acomodação, alimentos e 
bebidas) sofreu uma queda 
histórica de 44,8% na ar-
recadação, entre em 2020, 
com relação ao ano ante-
rior. Os dados são de pes-
quisa da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC) 
mostrando que entre março 
de 2020 e janeiro de 2021 
o setor amargou prejuízos 
que chegaram a mais de R$ 
274 bilhões.

“Foram cerca de 350 mil 
estabelecimentos fechados 
desde o início da pandemia. 
Estamos falando do Turis-
mo e Hospitalidades, área 
que gera cerca de 7,4 mi-
lhões de empregos diretos 
e indiretos, que é respon-
sável por 7,7% do Produto 
Interno Bruto no Brasil e 
que precisa de apoio para se 
reerguer”, afirma Alexandre 
Sampaio, presidente da Fe-
deração Brasileira de Hos-
pedagem e Alimentação 
(FBHA), para quem, apesar 

da crise histórica, as férias 
no meio do ano podem 
ajudar na reação do setor. 
O empresário acredita que 
regiões onde a temperatu-
ra de julho é mais amena, 
como Nordeste, ajudam na 
recuperação do turismo de 
lazer. “Atrelado a isso, via-
gens e hospedagens relacio-
nadas a petróleo, fronteiras 
agrícolas, mineração e gera-
ção de energia já estão bem 
aquecidos. E temos ainda o 
turismo interno como uma 
forte tendência nos próxi-
mos anos, o que ajuda na 
recuperação do setor. Mas a 
recuperação total dos preju-
ízos só em 2023”, avalia.

De acordo com a Con-
tratuh, confederação que 
representa mais de quatro 
milhões de trabalhadores 
no Turismo e Hospitalida-
de no Brasil, os números 
do desemprego também 
atingiram marcas históricas. 
“Fizemos vários acordos 
para mitigar esses números, 
dialogamos com o setor 
empresarial por alterações 
nas convenções e acordos 
coletivos que reduzissem os 
números de demissões, mas 

infelizmente ainda tivemos 
cerca de 397 mil postos de 
trabalho perdidos, de acor-
do com nosso levantamen-
to junto ao Caged”, diz 
Wilson Pereira, presidente 
da confederação.

Wilson Pereira fala ainda 
da segurança dos trabalha-
dores, além das questões 
empregatícias e econômi-
cas. “Além da preocupação 
em manter empregos, tam-
bém visamos a segurança 
de quem está trabalhando. 
Entidades filiadas estão 
sempre fiscalizando locais 
de trabalho e enviamos vá-
rios ofícios aos chefes do 
Congresso Nacional e à 
Presidência da República 
para priorizar nosso setor 
na vacinação, visto o ní-
vel de exposição que esses 
profissionais enfrentam”, 
reforça.

Outro desafio para rea-
quecer o setor de Turismo e 
Hospitalidade é como lidar 
com o endividamento dos 
estabelecimentos. Segundo 
Paulo Solmucci, presiden-
te da Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), 73% dos bares 

e restaurantes no Brasil es-
tão com dívidas de aluguel, 
impostos e empréstimos 
bancários. “Essa situação 
de endividamento irá de-
morar de dois a cinco anos 
para voltar à normalidade. 
Entramos com ações de 
reparação nos 275 municí-
pios que atuamos, em todos 
os estados. Queremos que 
o governadores e prefeitos 
reconheçam que o setor 
pagou uma conta injusta e 
desproporcional. O fato é 
que puseram restrições e 
fechamentos que provoca-
ram perdas imensuráveis, e 
precisamos de reparos para 
reduzir esses danos, a exem-
plo do que ocorre nos EUA 
e na Europa”, explica.

Solmucci alerta ainda pa-
ra a questão da mão de obra 
qualificada, que avalia ser 
bem escassa. “Já estamos 
com dificuldade de achar 
profissionais qualificados, 
com o mercado voltando a 
ficar aquecido no segundo 
semestre. Várias pessoas 
que trabalhavam no setor 
migraram para outras áreas, 
o que prejudicou a busca 
por esses profissionais”.

Qualquer semelhança...

O presidente dos EUA, Joe Biden, no dia 17 de junho, 
sancionou a lei aprovada pelo Congresso em 16 de 

junho, transformando em feriado nacional o dia 19 de 
junho, o Juneteenth (contração de duas palavras, june – ju-
nho – e nineteenth – décimo nono), feriado nacional, para 
celebrar o fim da escravidão negra naquele País.

O Juneteenth vem se juntar aos outros dez feriados 
nacionais, um roteiro pela História norte-americana, a 
saber: New Year’s Day (Dia de Ano Novo; 1º de janeiro); 
Birthday of  Martin Luther King, Jr.(Homenagem ao rev. 
Martin Luther King, Jr, ganhador do Prêmio Nobel da 
Paz de 1964; data móvel, terceira segunda-feira do ano); 
Memorial Day (Dia da Lembrança; data móvel, última 
segunda-feira de maio; homenagem aos militares mor-
tos em serviço); Washington’s Birthday Presidents’ Day 
(Aniversário de George Washington – Dia dos Presiden-
tes; data móvel comemorada na terceira segunda-feira de 
fevereiro); e Independence Day (Dia da Independência; 4 
de julho).

Prossegue a relação: Labor Day (Dia do Trabalho; data 
móvel, comemorada na primeira segunda-feira de setem-
bro); Columbus Day (também comemorado como Dia 
da Hispanidade; data móvel saudada na segunda segunda-
-feira de outubro); Thanksgiving Day (Dia de Ação de 
Graças; data móvel comemorada na quarta quinta-feira de 
novembro); Veterans Day (dia em homenagem aos vete-
ranos das Forças Armadas, vivos ou mortos; saudados em 
11 de novembro); e Christmas Day (Natal).

Interessante notar que, compatível com a História dos 
EUA, mas ainda assim curioso, que com extensa tradição 
de participação em guerras e em expressões de racismo, 
que existam quatro feriados nacionais, do total de 11, 
combinados dois a dois, dedicados aos mesmos públicos 
– guerreiros e heróis na superação da segregação racial.

Outro aspecto interessante que a relação sugere é o da 
transferência para uma segunda-feira de todos os feriados 
de data móvel. Interessante também a dispersão equilibra-
da dos feriados ao longo do ano. Esta não é uma caracte-
rística espontânea. Ela só ocorre por que alguns feriados 
de data móvel, antes, eram de data determinada, mas 
foram transformadas em data móvel com este fim.

O Juneteenth saúda a data em que os derradeiros escra-
vos negros no país foram libertados, especificamente, em 
Galveston (Estado do Texas). A Proclamação de Eman-
cipação foi sancionada pelo presidente Abraham Lincoln, 
em 1º de janeiro de 1863, e imposta aos estados do Sul, 
derrotados em 1865. Por ela, “todas as pessoas mantidas 
como escravas” no país estariam livres. Um truque de sa-
bedoria política, pois o Norte, vencedor e já então indus-
trializado, não se utilizava mais da mão de obra escrava. 
Na época, só a US Steel, de Andrew Carnegie, já produzia 
mais aço do que Alemanha, França e Inglaterra reunidas.

A data andou adormecida na primeira metade do século 
XX, mas, com a ebulição dos anos 1960, na qual ocorreu 
a retomada do Movimento dos Direitos Civis, o June-
teenth emergiu novamente, culminando na Marcha dos 
Pobres, em 1968, em Washington, liderada pelo reverendo 
Ralph Abernathy. Na atualidade, contribuíram para a san-
ção da lei as manifestações que se seguiram ao assassinato 
de George Floyd, em 25 de maio de 2020, por um agente 
branco de polícia (Minneapolis/Minnesota), e após Jacob 
Blake, de 29 anos, ter sido baleado sete vezes, também por 
agentes brancos de polícia (Kenosha/Wisconsin).

O Brasil com isso?

No Brasil, onde ocorre o fenômeno jabuticaba do racis-
mo sem racistas, a data da morte de Zumbi dos Palmares, 
emblema da luta contra a escravidão, 20 de novembro, 
tornou-se o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência 
Negra (Lei 12519/2011), mas sem feriado. Há no país 
16 feriados nacionais. Nenhum deles se refere ao nosso 
longo passado escravocrata.

#VACINA SIM #VACINA JÁ

500K ou 3.906 Airbus lotados (como aquele que foi 
invadido) ou 7 Maracanãs cheios até a tampa. Em grande 
parte, a doença poderia ter sido evitada. Um genocídio. 
Solidariedade aos que sobrevivem. Respeito aos que não 
voltarão.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 326-D, 328-D, 330-D,
LÂMINA I, 3º ANDAR – CASTELO

RIO DE JANEIRO – RJ - C.E.P.: 20020-903 -
Tel.: (21) 3133-2142 - E-mail: cap28vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS
PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO

DE COBRANÇA proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA
DE VIKNA inscrita no CNPJ sob o nº 31.120.603/0001-50

em face de NÁDIA MARIA CORRÊA DAMAS inscrita no CPF nº
811.185.037-91, e como interessado TATIANA CORREA DANTAS

inscrita no CPF: 082.761.177-70, na qualidade de herdeira
necessária e possuidora direta do imóvel, nos autos do

PROCESSO Nº 0111997-20.1999.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O MM. DR. ERIC SCAPIM CUNHA BRANDÃO - Juiz em Exercício da
Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, em especial a Executada
e TATIANA CORREA DANTAS inscrita no CPF: 082.761.177-70, na
qualidade de herdeira necessária e possuidora direta do imóvel,
bem como aos coproprietários SEBASTIÃO DE AZEVEDO DAMAS
inscrito no CPF nº 127.121.837-20 e SOELY MELO AMOY inscrita
no CPF nº 315.908.457-49, que será realizado o público leilão
híbrido (Presencial e on-line) para venda do imóvel penhorado às
fls. 237, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO,
com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de
Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21)
99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão será
realizado no dia 12/07/2021 às 14:30h, para venda por valor igual
ou superior à avaliação, e não havendo lances no primeiro leilão,
o Segundo Leilão será realizado no dia 15/07/2021 às 14:30h,
pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a
60% da avaliação (cf. Decisão de fls. 434), sendo realizado na
MODALIDADE PRESENCIAL no Auditório de Leilões do Sindicato
dos Leiloeiros, situado na Avenida Erasmo Braga, n° 227, sala
1008, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ELETRÔNICA
(ON-LINE) o leilão será realizado através da plataforma de Leilões
no site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo
certo que todos os lances (presencial e on-line) ocorrerão de forma
simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Avaliação por
Estimativa (index. 419): APARTAMENTO Nº 204, SITUADO NA RUA
ARAUJO LEITÃO Nº 176, ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO, RJ.
MATRICULADO NO  1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS SOB O Nº
40.578 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.670.048-6 E CL Nº 01206-2.
MEDINDO 69M² DE ÁREA EDIFICADA. COM DIREITO A UMA VAGA
PARA AUTOMÓVEL EM LUGAR PARA ESSE FIM DESTINADO E
CORRESPONDENTES FRAÇÃO DE 0,01947 DO RESPECTIVO
TERRENO. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Medindo o terreno
designado por lote 01 do PA 38320, em sua totalidade 22,00m de
frente pela referida rua; 22,28m de fundos; 56,50m à direita e à
esquerda mede:19,90m mais 29,70m. Confrontando a direita, com
o nº 198 da Rua Araújo Leitão, à esquerda com o nº1090 da Rua
Barão do Bom Retiro e, nos fundos com a casa 09 da vila 1072 da
Rua Barão do Bom Retiro. DA AVALIAÇÃO (fls. 419): Assim, o
imóvel objeto de leilão foi avaliado por estimativa (Art.  871 do
CPC), em 01/07/2020, pelo valor de R$ 270.000,00 (duzentos e
setenta mil reais), correspondentes a 75.949,36 UFIR.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que os Executados foram citados às
fls. 87/verso, 110/verso e 111/verso; Que na Sentença da exceção
de pré-executividade proposta pelos coproprietários Sebastião De
Azevedo Damas e Soely Melo Amoy, foi acolhida, determinando a
exclusão dos mesmos do polo passivo, conforme fls. 183/186;
Que no index. 235 consta deferimento da penhora; Que o Termo
de Penhora foi lavrado no index. 237; Que consta a intimação dos
executados a respeito da Penhora nos index. 240/242; Que às fls.
405/406 consta acórdão decidindo pelo prosseguimento da
execução validando a penhora do imóvel objeto de leilão; Que às
fls. 430 consta certidão de intimação do patrono da Executada e
coproprietário Sebastião sobre a estimativa da avaliação; Que às
fls. 431 consta certidão de intimação do patrono da coproprietária

Soely sobre a estimativa da avaliação; Que às fls. 494/495 consta
a intimação da herdeira Tatiana Corrêa Damas; Que às fls. 496
consta certidão dando conta do decurso de prazo sem
manifestação da herdeira intimada na forma do artigo 248, § 4º do
CPC. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO RGI: Ciente os
interessados que o imóvel está registrado em nome NÁDIA MARIA
CORRÊA DAMAS inscrita no CPF nº 811.185.037-91, e seu esposo
SEBASTIÃO DE AZEVEDO DAMAS inscrito no CPF nº 127.121.837-
20 e SOELY MELO AMOY inscrita no CPF nº 315.908.457-49; Que
consta registrado no R-6 Hipoteca em favor da Caixa Econômica
Federal por força do Instrumento Particular realizado em 28/12/
1984. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados
que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 08/06/2021, NÃO
constam débitos de IPTU; Constam Débitos de FUNESBOM
inerentes aos anos de 2017 e 2018 cuja soma monta no valor
aproximado de R$ 200,25 (duzentos reais e vinte e cinco centavos);
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 31/05/2021
perfaz a quantia de R$ 134.400,32 (cento e trinta e quatro mil,
quatrocentos reais e trinta e dois centavos). Ciente os interessados
que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no
ato do leilão. 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,
podendo a mesma ser enviada pelo leiloeiro ao arrematante. 5.1.
O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua
comissão através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua
conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo
máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2.
A conta corrente para a realização do depósito será informada
pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de
contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pelas despesas
do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 -
Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena –
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do
CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário
ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO
DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito
as penas da lei, na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2.
Parcelado: Caso haja algum interessado em participar do leilão
através do oferecimento de lances para pagamento parcelado, o
mesmo deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do
CPC), entregue ao Leiloeiro presencialmente, ou através do e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão,
para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M. Juízo,
que decidirá por sua pertinência. 2.1. 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). 3. Feito o leilão, será imediatamente lavrado o Auto de
Arrematação ou Leilão (art. 901 do CPC). 3.1. O depósito será
integralmente efetuado, somente sendo efetuada qualquer
destinação dos valores por expressa decisão do Juízo. 4. O valor da
comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago
diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. 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. 5. Cientes os interessados que
o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma
do artigo 130 parágrafo único do CTN c/c §1º do art. 908 do CPC. 6.
Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus
inerentes à transferência da propriedade em seu favor; 6.1. A partir
da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos,
as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade
do respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na
data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente,
para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da
hasta pública por intermédio deste Edital, na forma do art. 889 do
CPC/2015. O edital se encontra disponibilizado e publicado no
site do leiloeiro. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2021. Eu ___ T.J.J.
datilografei e Eu___ , titular subscrevo. (ass) ERIC SCAPIM CUNHA
BRANDÃO - Juiz em Exercício.

DARO PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 30.304.992/0001-01
Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: atendendo às determinações legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação dos senhores a prestação de contas do exercício findo em 31/12/2020 compreendendo Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado e demais documentos elaborados de acordo com a legislação societária em vigor. A diretoria ficará à disposição para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (em R$ mil)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras: 1 - Diretrizes Contábeis: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com a estrita observância das dis-
posições contidas nas Leis 11.638/07 e 11.941/09; 2 - Capital social: O capital social 
subscrito e integralizado é composto de 999.003 ações ordinárias, sem valor nominal.

ATIVO 2020 2019
Circulante �������������������������������������������������������������������������� 7.957 394
Disponível ��������������������������������������������������������������������������� 7.574 12
Outras Contas a Receber ��������������������������������������������������� 383 382
Não Circulante ������������������������������������������������������������������ 73.710 118.593
Investimentos ��������������������������������������������������������������������� 73.710 118.593
Total do Ativo �������������������������������������������������������������������� 81.667 118.987

PASSIVO 2020 2019
Circulante �������������������������������������������������������������������������� 296 296
Outros Exigível Curto Prazo �������������������������������������������� 296 296
Dividendos a pagar������������������������������������������������������������� 295 295
Credores Diversos �������������������������������������������������������������� 1 1
Não Circulante ������������������������������������������������������������������ 363 363
Outras Contas a Pagar ������������������������������������������������������� 363 363
Patrimônio Líquido ����������������������������������������������������������� 81.008 118.328
Capital �������������������������������������������������������������������������������� 16.974 16.974
Reservas de Capital ����������������������������������������������������������� 2.204 3.399
Reservas de Reavaliação��������������������������������������������������� 16.253 19.119
Reservas de Lucros������������������������������������������������������������ 45.577 78.836
Total do Passivo ��������������������������������������������������������������� 81.667 118.987

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro (em R$ mil)
Receitas (despesas) Operacionais 2020 2019
Resultado da Equivalência Patrimonial ������������������������������ (7.193) 23.098
Receita Fundo Investimento 507 ���������������������������������������� 507 –
Despesas Administrativas �������������������������������������������������� (125) (75)
Lucro do Exercício �������������������������������������������������������������� (6.811) 23.023

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro
(em R$ mil)

Capital

Reser-
vas de 
Capital

Reservas 
de Rea-

valiação

Reser-
vas de 
Lucros Total

Saldo em 31/12/2018 ��������������� 16.974 12.389 19.777 73.768 122.908
Dividendos distribuídos ������������� – – – (25.756) (25.756)
Lucro do Exercício �������������������� – – – 23.023 23.023
Ajustes de Reservas Reflexas �� – (8.990) (658) 7.801 (1.847)
Saldo em 31/12/2019 ��������������� 16.974 3.399 19.119 78.836 118.328
Dividendos distribuídos ������������� – – – (1.016) (1.016)
Lucro Exercício ������������������������� – – – (6.811) (6.811)
Ajustes de Reservas Reflexas �� – (1.195) (2.866) (25.432) (29.493)
Saldo em 31/12/2020 ��������������� 16.974 2.204 16.253 45.577 81.008

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro (em R$ mil)
2020 2019

Lucro do Exercício �������������������������������������������������������������� (6.811) 23.023
Resultado da Equivalência Patrimonial ������������������������������ 7.194 (23.098)
Dividendos Recebidos �������������������������������������������������������� 8.195 25.780
Dividendos Distribuídos ������������������������������������������������������ (1.016) (25.756)
Exigíveis a Longo Prazo ����������������������������������������������������� – 52
Aumento de Caixa e Equivalentes ������������������������������������� 7.562 1
Caixa no início do Exercício ����������������������������������������������� 12 11
Caixa no final do Exercício ������������������������������������������������� 7.574 12

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Daniel Miguel Klabin - Diretor� Marcio Tenenbaum - CRC-RJ 026311/O-7 - Técnico em Contabilidade.

Venda de alimentos saudáveis 
atinge R$ 100 bi em 2020

O consumo de ali-
mentos saudáveis, 
que já vinha re-

gistrando um crescimento, 
foi acelerado com a chegada 
da pandemia no último ano. 
Em 2020, as vendas desses 
alimentos – que incluem de 
produtos sem glúten ou com 
menor teor de sódio a orgâ-
nicos certificados – atingiram 
R$ 100 bilhões no país, se-
gundo a consultoria inglesa 
Euromonitor Internacional. 
O número é considerado a 
maior cifra para essa cate-
goria desde 2006, quando 
esse segmento de alimentos 
começou a ser monitorado 
pela consultoria. Em relação 
a 2019, o avanço foi de 3,5%.

A preocupação com o 
consumo também foi cons-
tatada em outra pesquisa 
que ouviu cerca de mil pes-
soas. Desse número, 78% 
disseram estar mais atentas 

à alimentação e à saúde, e 
53% afirmaram buscar in-
formação sobre a função 
dos alimentos. A pesquisa 
foi realizada pela RG Nutri 
em parceria com a Tech Fit

Também o consumo de 
vinhos disparou mundial-
mente na pandemia: no 
Brasil, o mercado registrou 
um crescimento de 5% no 
primeiro quadrimestre de 
2021, na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado, segundo dados da 
Ideal Consulting – empresa 
de auditoria de importação 
e inteligência de mercado, 
especializada no segmento 
de bebidas e alimentos.

Ao todo foram comer-
cializados 105,3 milhões de 
litros da bebida, engloban-
do o que foi vendido pelas 
vinícolas brasileiras e o total 
da importação de vinhos e 
equipamentos no período. 

Nos primeiros quatro meses 
do ano foram comercializa-
dos 100,2 milhões de litros.

Em 2012, um relatório 
do Barclays Wealth and 
Investment Management, 
serviço do Barclays Bank 
para clientes com rendi-
mentos elevados no Reino 
Unido, constatou que mais 
de um quarto de todos os 
indivíduos com alto patri-
mônio líquido possuía uma 
coleção de vinhos corres-
pondente a pelo menos 2% 
da sua riqueza. Ainda com 
base em dados publicados 
no Reino Unido, o Índice 
de Investimento de Luxo, 
Knight Frank, indicou que 
na última década, os ativos 
de “fine wines” cresceram 
147% e o Wealth Report de 
2017 revelou que o vinho 
teve um desempenho supe-
rior a outros ativos de luxo 
naquele ano.

Campanha prato das 
Comunidades – A Atléti-
ca de Nutrição da Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF) está fazendo uma 
rifa com produtos da agre-

miação. Todo o dinheiro se-
rá destinado à distribuição 
de cestas básicas para algu-
mas comunidades do Rio 
por meio do projeto @vo-
zdascomunidades. “Mais da 

metade da população bra-
sileira está em algum nível 
de insegurança alimentar”, 
lembra a Atlética. Mais in-
formações em @atleticade-
nutricao

WePAD aproxima público 
das fraldas geriátricas Tena 

A Agência WePAD deu início a uma 
ação com produtos da marca Tena 

nos postos de vacinação da Covid na Gran-
de São Paulo. A possibilidade de entrar em 
contato direto com o público-alvo da marca 
sueca não só ampliará o conhecimento so-
bre alguns produtos Tena que contribuem 
para o cotidiano de milhares de idosos, co-
mo também ajudará a mudar a perspectiva 
do consumidor com relação a essa catego-
ria de produto. A ação da WePAD deverá 
acompanhar, até o final de julho, o calen-
dário oficial de vacinação para a Covid do 
estado de São Paulo.

A distribuição das fraldas geriátricas ocor-
rerá em locais privados abertos à vacinação. 
A ação já está acontece no Teatro Paulo Ei-
ró, na Av. Adolfo Pinheiro em Santo Amaro 

e no Teatro Cacilda Becker, Rua Tito na La-
pa. E ainda vai passar por outros pontos da 
cidade que estão em negociação. Nos postos 
de vacinação os idosos irão receber amostras 
de dois dos produtos Tena mais vendidos no 
Brasil: Tena Slip Noturna, que é uma fralda 
unissex para usuários com pouca mobilidade, 
indicada para incontinência severa; e a rou-
pa íntima Tena Pants Noturna, uma solução 
confortável e prática como uma calcinha ou 
cueca. Além das amostras grátis, será entregue 
um folheto falando sobre recomendações de 
segurança e saúde, combate contra covid, so-
bre incontinência urinária e sobre os produtos 
Tena.

A equipe de promotores contratada pa-
ra a ação, seguirá todos os protocolos de 
segurança recomendados pelas autoridades, 
estando devidamente equipados com más-
cara, face shield, touca descartável, avental, 
efetuando a sanitização das amostras antes 
da entrega para o público.

REGISTRO GERAL
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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA INAUGURAL
DO DUO STILE RESIDENZIALE

Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do Empreendi-
mento Residencial em construção “DUO STILE RESIDENZIALE”, situado na
Avenida José Luiz Ferraz, 155 - Lote 21 do PAL 42317, Recreio dos Bandei-
rantes, RJ, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
em formato virtual, no dia 05 de Julho de 2021 (segunda-feira), com início
às 18:00h em primeira convocação com a presença da metade dos
condôminos e às 18:30 em segunda convocação com qualquer nú-
mero de participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação da Constru-
tora; 2. Apresentação do Cronograma de obra; 3. Esclarecimentos
sobre o Regime de Obra por Administração, Gestão Compartilha-
da e a Função do Controller; 4. Eleição da Comissão de Represen-
tantes; 5. Eleição do Síndico; 6. Assuntos Gerais.O link, ID e senha
para acesso a reunião foram enviados para o e-mail de cadastro
dos condôminos. Procedimentos para participação e habilitação
dos condôminos e procuradores: 1. A participação de todos os
condôminos é permitida, entretanto, somente os condôminos quites com
suas obrigações contratuais poderão votar e serem votados; 2. Conside-
rando o caráter personalíssimo dos cargos de Síndico e de membro da
Comissão de Representantes, só poderão ser votados aqueles que forem
titulares, sendo vedada a representação por mandato para estes casos; 3.
Os condôminos poderão nomear um procurador legal para representa-lo na
assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) dias
úteis antes da realização do evento para o endereço
eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos o referido
documento internamente; 4. No dia da assembleia, ao ingressar na platafor-
ma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome de perfil para “nome
completo – unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o partici-
pante for o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva –
101” e se apresentar no chat para que seja contabilizada sua participação
na lista de presença; 5. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar
a plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado. É importante que
o condômino esteja em local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião;
6. Para a participação da assembleia, a construtora orienta que o condômino
utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem a
transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar; 7. O
presidente da assembleia poderá determinar o uso da ferramenta “enquetes”
da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar
necessário. Ressaltamos a importância da participação de todos os
coproprietários a esta assembleia, pois as deliberações tomadas obrigarão
a todos. Atenciosamente,

C 47 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DIGITAL DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP

CNPJ 07.135.139/0001-91 - NIRE 33400045637
O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP, com sede na
Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo Cristo - RJ, convoca todos os
cooperados, em conformidade com a Legislação em vigor e do seu Estatuto
Social, para Assembleia Extraordinária Digital, a ser realizada no dia 03/07/
2021, em razão da pandemia e para evitar aglomeração, assembleia ocorrera
em formato digital, modalidade está amparada pela lei 14030 de 28 de julho
de 2020, os cooperados poderão participar e se manifestar e votar a
distância utilizando link que será disponibilizado, com primeira convocação
às 07:00 horas, com presença de 2/3 do número de cooperados, em
segunda convocação às 08:00 horas com presença de metade mais um
dos seus cooperados e em terceira e última convocação às 09:00 horas
com presença mínima  de 10  cooperados,  para  tratar da  seguinte  Ordem
do  Dia: 1- Eliminação de Cooperados Inadimplentes; 2- Eleição
para Conselho de Administração, Suplente do Conselho Fiscal,
Suplente do Conselho de Ética e Disciplina; Na ausência de
candidatos para o Conselho de Administração será formado uma
junta governativa - Para efeito de quórum a NOVO RIO COOP possui
157 cooperados nesta data. Rio de Janeiro, 23 de Junho 2021.

Robson Lopes de Souza - Diretor Presidente.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam 
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei 
nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A. 
(“Companhia”), a participar da AGE, sob a forma digital, conforme disposto na 
Instrução Normativa nº 79 do DREI, a ser realizada no dia 06/07/2021, às 10h, 
com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) recebimento 
da renúncia do Conselheiro Narciso Fernando Bertholdi ao cargo de membro 
titular do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição de membro 
titular do Conselho de Administração por indicação da acionista Uniduto 
Logística S.A; (iii) exceção à Política de Remuneração para fins de definição 
da remuneração do membro do Conselho de Administração indicado pela 
acionista Uniduto Logística S.A.. Para os fins legais, a AGE será formalmente 
realizada a partir da sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será facultada, conforme 
legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via teleconferência 
e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas, registro de 
manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem como 
a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os materiais relacionados à 
Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e 
serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE por seu 
representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, 
que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas 
que comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade 
e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes 
para outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 21 de junho de 
2021. Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANCARJ

CNPJ 28.456.015/0001-88 / NIRE 33400055853
O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANCARJ, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nos-
sa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria
sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online,
no dia  02 de Julho  de 2021, em primeira convocação às 18 h00min com
a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associ-
ados, em segunda às 19h00min com  metade mais 01 (um)do número total
de Cooperados Associados e em terceira e última às 20h00min Convoca-
ção com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para
deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extra-
ordinária: 1. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 2. Eleição para o
Novo Mandato da Diretoria. Rio de Janeiro/RJ, 23 de Junho de 2021.

DIRETOR PRESIDENTE
ROBERTO CARLOS BRAGA SOARES

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Bradesco 
Saúde S.A., Grupo Bradesco Seguros, realizada em 28.4.2021- CNPJ 
nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541. Aos 28 dias do mês de 
abril de 2021, às 17h15, reuniram-se, na sede social, Avenida Rio de 
Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675, e por 
videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade 
sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Os membros 
deste Conselho, reeleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta 
data (28.4.2021), assinam a presente Ata, que servirá como termo de 
posse, todos terão mandato de 3 (três) anos, permanecendo no exercício 
de suas funções até a posse dos novos Conselheiros a serem eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária de 2024. Em seguida, os Conselheiros: 1) de 
conformidade com o disposto no “caput” do Artigo 8º do Estatuto Social, 
procederam a eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste 
Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores Luiz Carlos 
Trabuco Cappi e Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, respectivamente; 2) 
estando vencido o mandato da atual Diretoria, os Conselheiros, atendendo 
ao disposto no “caput” do Artigo 12 do Estatuto Social, procederam a 
eleição dos membros que integrarão o referido Órgão, tendo sido reeleitos 
os senhores: Diretor-Presidente: Manoel Antonio Peres, brasileiro, 
divorciado, médico, RG 8.014.301.397 /SSP-RS, CPF 033.833.888-83, 
com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Diretores Gerentes: Américo Pinto 
Gomes, brasileiro, casado, securitário, RG 65.168.400-6/SSP-SP, CPF 
749.510.847/91, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º 
andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Flávio 
Bitter, brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/IFP-RJ, CPF 
044.453.707/46; Diretores: Thais Jorge de Oliveira e Silva, brasileira, 
casada, médica, RG 1.354.562-ES/SSP-ES, CPF 074.060.777/42; Sylvio 
Roberto Alves Vilardi, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 05.816.359-
3/Detran-RJ, CPF 008.932.147/28, todos com endereço profissional na 
Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20931-675; Fabio Miranda Daher, brasileiro, casado, securitário, RG 
1.337.361 - ES/SSP-ES, CPF 075.763.917-82, Pedro Bosquiero Junior, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 14.498.539-1/SSP-
SP, CPF 066.651.518/24; Vinicius Marinho da Cruz, brasileiro, casado, 
securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97; e Valdirene 
Soares Secato, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 
20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58; e eleito Diretor Gerente o 
senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, brasileiro, casado, 
contador, CRC RJ - 075823/O- 9, CPF 756.039.427/20, todos com endereço 
profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do 
Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Todos terão mandato de 3 (três) anos, 
até 28.4.2024, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2024. Os Diretores 
reeleitos e o eleito preenchem as condições previstas na Resolução CNSP 
nº 311, de 1º.11.2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, e declararam sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei 
especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou 
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, cujas declarações ficarão arquivadas na sede 
da Sociedade; 3) de conformidade com o disposto na letra “m” do Artigo 
9º do Estatuto Social, os Conselheiros, relativamente ao montante global 
anual para remuneração dos Administradores aprovado na Assembleia 
Geral Ordinária realizada nesta data (28.4.2021), fixaram, a partir do mês 
em curso, a remuneração mensal de membros deste Órgão, da Diretoria 
e do Comitê de Auditoria, nominados em relação que ficará arquivada no 
Departamento de Recursos Humanos. Nada mais foi tratado, encerrando-se 
a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. 
aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton 
Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Mauricio Machado de Minas, 
Samuel Monteiro dos Santos Junior, Octavio de Lazari Junior e Ivan 
Luiz Gontijo Júnior. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a 
presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no 
mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Flávio Bitter - Diretor Gerente; 
Thais Jorge de O. e Silva - Diretora. Bradesco Saúde S.A. Certidão - 
Jucerja - Registrada sob o nº 00004085837 em 16/06/2021.

VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A. – VSE
(Companhia fechada)
CNPJ/ME nº 09.327.793/0001-22 - NIRE 33.3.0033098-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021

1. Data. Hora e Local: Aos 12 de maio de 2021, às 14:00 horas, foi realizada 
a assembleia geral ordinária da Vale Soluções em Energia S.A. - VSE 
(“Companhia” ou “VSE”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, 
em razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo 
2º, da Lei nº6.404/76. 2. Convocação. Presença e Quorum: Dispensadas 
as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da 
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, da 
única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, 
a Vale S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora, Larissa de Souza 
Lima, que cumpre orientação de voto proferida pelo Diretor de Controladoria 
e Contabilidade e pelo Gerente Geral de Planejamento e Gestão, 
respectivamente, Srs. Murilo Müller e Rodrigo Lauria de Castro Loureiro, 
conforme Decisão de Aprovação de Contas (“DAC”) nº 012 de 06/05/2021. 
Verificado, portanto, quorum para instalação dessas assembleias gerais e 
para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Sr. 
Sergio Claudio da Costa Rodrigues, Diretor-Presidente da Companhia, nos 
termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. 3. Mesa: 
Sr. Sergio Claudio da Costa Rodrigues - Presidente; e Sra. Larissa de Souza 
Lima -Secretária. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e, se for o caso, 
aprovar: (i) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
(BRGAAP), não auditadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020; (ii) a destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) a fixação da remuneração 
global e anual para os diretores da Companhia no exercício social de 2021. 
5. Leitura dos Documentos: Foi dispensada, pela única acionista da 
Companhia, a leitura do Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras (BRGAAP), não auditadas, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, tendo em vista que tais documentos 
já eram de conhecimento de todos, encontrando-se devidamente arquivados 
na sede da Companhia. 6. Deliberações aprovadas por unanimidade: 
Foram deliberadas e aprovadas, sem quaisquer ressalvas, as seguintes 
matérias pela única acionista da Companhia: 6.1 A lavratura desta ata sob a 
forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o artigo 130, parágrafo 
1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária encarregada de emitir tantas 
cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em 
vigor; 6.2 O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
(BRGAAP), não auditadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020; 6.3 a destinação do prejuízo apurado pela Companhia 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total 
de R$ 5.134.369,25 (cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e 
sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), para a conta de Prejuízos 
Acumulados, cujo saldo passará a ser de R$ 1.100.874.412,63 (um bilhão, 
cem milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais 
e sessenta e três centavos); e 6.4 a fixação da remuneração global e 
anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021, 
no montante de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), a ser 
distribuída igualmente entre os diretores da VSE. 7. Encerramento: E nada 
mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e 
assinada por todos os membros da mesa e pela acionista presente. Rio de 
Janeiro, RJ, 12 de maio de 2021. Assinaturas: Mesa: Sergio Claudio da 
Costa Rodrigues - Presidente - Assinado digitalmente; Larissa de Souza 
Lima - Secretária - Assinado digitalmente. Acionista: Vale S.A. - p.p. Larissa 
de Souza Lima - Assinado digitalmente. JUCERJA em 18/06/2021 sob o nº 
00004088130. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 007/2021. Datas: 09, 23 e 28 de julho de 2021, às 13 
horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Alexan-
dre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas 
inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A Prefeitura Municipal de 
Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos 
conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não 
reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram 
no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões 
Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua 
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, 
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA INAUGURAL
DO DUO DISEGNO RESIDENZIALE

Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, Convocamos os Srs. Coproprietários do Empreendi-
mento Residencial em construção “DUO DISEGNO RESIDENZIALE”, situado na
Avenida José Luiz Ferraz, 135, Lote 22 do PAL 42317, Recreio dos Bandei-
rantes, RJ, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
em formato virtual, no dia 06 de Julho de 2021 (terça-feira), com início
às 18:00h em primeira convocação com a presença da metade dos
condôminos e às 18:30 em segunda convocação com qualquer nú-
mero de participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.  Apresentação da Cons-
trutora; 2.  Apresentação do Cronograma de obra; 3. Esclarecimen-
tos sobre o Regime de Obra por Administração, Gestão Comparti-
lhada e a Função do Controller; 4.  Eleição da Comissão de Repre-
sentantes; 5.  Eleição do Síndico; 6. Assuntos Gerais. O link, ID e
senha para acesso a reunião foram enviados para o e-mail de
cadastro dos condôminos. Procedimentos para participação e ha-
bilitação dos condôminos e procuradores: 1. A participação de todos
os condôminos é permitida, entretanto, somente os condôminos quites com
suas obrigações contratuais poderão votar e serem votados; 2. Conside-
rando o caráter personalíssimo dos cargos de Síndico e de membro da
Comissão de Representantes, só poderão ser votados aqueles que forem
titulares, sendo vedada a representação por mandato para estes casos; 3.
Os condôminos poderão nomear um procurador legal para representa-lo na
assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) dias
úteis antes da realização do evento para o endereço
eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos o referido
documento internamente; 4. No dia da assembleia, ao ingressar na platafor-
ma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome de perfil para “nome
completo – unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o partici-
pante for o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva –
101” e se apresentar no chat para que seja contabilizada sua participação
na lista de presença; 5. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar
a plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado. É importante que
o condômino esteja em local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião;
6. Para a participação da assembleia, a construtora orienta que o condômino
utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem a
transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar; 7. O
presidente da assembleia poderá determinar o uso da ferramenta
“enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre
que julgar necessário. Ressaltamos a importância da participação de
todos os coproprietários a esta assembleia, pois as deliberações toma-
das obrigarão a todos. Atenciosamente,
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Everardo Maciel: o processo  
tributário é o principal problema
Não é razoável que tenhamos valores em 
litígio que somam mais da metade do PIB
Por Jorge Priori

O Monitor Mer-
cantil publica 
hoje a primeira 

das quatro partes de uma 
entrevista feita com Eve-
rardo Maciel, secretário da 
Receita Federal nos dois 
mandatos do presidente 
Fernando Henrique Cardo-
so (1995 a 2002). Conver-
samos sobre os projetos de 
reforma tributária que estão 
em discussão no Congresso 
Nacional e sobre os princi-
pais problemas do sistema 
tributário brasileiro.

Processo tributário
Todos os sistemas tri-

butários do mundo têm 
problemas, todo o tempo. 
Explico o porquê. Sistemas 
tributários são construções 
essencialmente políticas, 
pois estão assentados em 
leis aprovadas por parla-
mentos. Como bem se sabe, 
em um parlamento ocor-
rem conflitos de razão e 
conflitos de interesses.

Além disso, com o tempo, 
os sistemas tributários vão fi-
cando inadequados às novas 
circunstâncias. Por exemplo, 
provavelmente teremos em 
breve uma grande mudança 
na tributação da renda cor-
porativa no mundo. Isso em 
decorrência de uma combi-
nação de globalização, cons-
tituição de megaconglomera-
dos com o deslocamento de 

lucros para paraísos fiscais e 
revolução tecnológica. Por-
tanto, os sistemas tributários 
terão que se ajustar a essas 
novas realidades.

No caso brasileiro, pode-
ríamos distribuir os proble-
mas do sistema tributário 
em quatro categorias: pro-
cesso tributário, burocratis-
mo tributário, federalismo 
fiscal e, por fim, os proble-
mas específicos de tributos. 
Sem um diagnóstico ade-
quado, se faz uma enorme 
confusão entre esses pro-
blemas, o que não permite 
vê-los com clareza.

Se fosse possível estabe-
lecer uma hierarquia de pro-
blemas no sistema tributário 
brasileiro, o processo seria 
o mais relevante deles. Não 
é razoável que tenhamos, 
como tínhamos ao final de 
2018, valores em litígio que 
somam, apenas no âmbito 
federal, R$ 3,44 trilhões, va-
lor que corresponde a mais 
da metade do PIB brasilei-
ro. Este é um problema fan-
tástico para o qual nunca se 
dá a devida atenção.

Existem várias razões para 
enorme disfunção. No ante-
projeto do Código Tributário 
Nacional, havia menção ao 
processo. No projeto, já di-
minuiu bastante, e no próprio 
código, desapareceu comple-
tamente. Tentou-se tratar no-
vamente desse assunto, mas 
por uma via errada, que criou 
um constrangimento que 

persiste até hoje. Foi quando 
se estabeleceu a integração 
entre os processos tributá-
rios administrativo e judicial, 
por meio da Emenda Cons-
titucional 7, de abril de 1977, 
conhecida como Pacote de 
Abril. Como a promulgação 
dessa Emenda foi feita com 
o Congresso em recesso, 
acabou inviabilizando politi-
camente seu disciplinamento 
na legislação ordinária.

A disfunção do processo 
tributário tem várias ori-
gens. A primeira delas está 
associada ao fisco, pois não 
existem limites para o lan-
çamento tributário, ou seja, 
é possível lavrar-se um auto 
de infração de forma irres-
trita. O problema passa a 
ser do contribuinte. É por 
isso que existem inacreditá-
veis autos de infração de R$ 
12 bilhões. Trata-se de um 
poder ilimitado.

A segunda disfunção está 
associada ao contribuinte: é 
a indústria das teses. Todo 
dia se inventa uma tese dife-
rente. Existe um clima pro-
pício para isso. Nós temos 
uma extensão muito gran-
de da matéria tributária na 
Constituição, o que faculta 
discussões intermináveis.

Para que se tenha uma 
ideia, o número de palavras 
do capítulo tributário da 
Constituição brasileira é o 
dobro do número de pala-
vras de toda a Constituição 
americana, que, por sua vez, 

não tem uma palavra sobre 
tributo. Nos Estados Uni-
dos, a tributação é matéria 
infralegal, e não constitu-
cional. Essa anomalia em 
nossa legislação tributária 
abre espaço para se litigar 
indefinidamente. A duração 
média de um processo, des-
de a discussão em primeira 
instância, onde se questio-
na a constitucionalidade de 
uma determinada matéria 
tributária, até o desfecho no 
Supremo, é de 19 anos.

A terceira disfunção, que 
decorre da combinação das 
duas outras, é a inseguran-
ça jurídica em relação  aos 
conceitos básicos de qual-
quer sistema tributário. Por 
exemplo, o que é indeniza-
ção? O que é receita bruta? 
O que é faturamento? São 
conceitos elementares, mas 
que precisam ser muito pre-
cisos para não serem sujei-
tos a interpretações.

Há uma decisão em um 
momento, e, pouco tempo 
depois, há outra comple-
tamente diferente. É uma 
grande instabilidade interpre-
tativa e insegurança jurídica, 
que nada têm a ver com o 
direito material, ou seja, com 
a natureza dos tributos. Para 
mim, o problema do proces-
so tributário seria a questão 
prioritária, mas é um assunto 
muito técnico que as pessoas 
não querem muito discutir. É 
mais interessante divagar so-
bre o IVA.

Banco clássico s.a.
CNPJ 31.597.552/0001-52

convocação: Ficam os Senhores Acionistas do Banco Clássico S.A., 
convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 02 
de julho de 2021, as 10 horas, em sua sede social sito a Avenida Presidente 
Vargas, 463 – 13º andar, centro, Rio de Janeiro-RJ para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1) Alteração do Estatuto Social; 2) Outros assuntos 
de interesse geral. Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2021 – A Diretoria.
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BID lança guia para ajudar na emissão de títulos sustentáveis
Brasil é visto como maior mercado na América Latina

O Banco Intera-
mericano de De-
senvo lv imento 

(BID) lançou um guia para 
auxiliar e fomentar a emis-
são de títulos temáticos. O 
lançamento acontece por 
meio do BID Invest, uma 
instituição multilateral de 
investimento que é uma fi-
lial independente do Grupo 
BID, e que investe em pro-
jetos privados pequenos e 
médios, seja diretamente ou 
através de fundos de inves-
timento em participações.

No próximo dia 30, o 
BID Invest realizará uma 
live, em parceria com a As-
sociação Brasileira de Mer-
cados e Capitais (Anbima), 
para apresentar e esclarecer 
as dúvidas sobre o guia. No 
Brasil, considerado maior 

mercado de títulos temáti-
cos na América Latina e Ca-
ribe, o BID Invest já efetua 
operações desse tipo.

No fim do ano passa-
do, adquiriu, por exemplo, 
US$ 50 milhões em títulos 
sustentáveis emitidos pelo 
Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG). 
Além disso, a instituição es-
truturou e comprou R$ 525 
milhões em títulos sociais 
de emissão do Banco ABC 
Brasil – recursos utilizados 
para financiar médias em-
presas e firmas atuantes no 
setor de saúde.

Conforme informação 
compilada do guia, o acesso 
aos mercados de capitais é 
fundamental para alcançar 
uma transição econômica 
sustentável. “Temos a opor-

tunidade de aplicar uma 
perspectiva diferente para 
enfrentar os efeitos desta 
crise e encontrar soluções 
sustentáveis que beneficiem 
a sociedade e a natureza. Os 
títulos temáticos, que alocam 
os recursos para investimen-
tos com benefícios ambien-
tais ou sociais positivos, têm 
demonstrado que podem 
contribuir para eliminar es-
se déficit de financiamento. 
Eles são veículos de investi-
mento eficazes, que podem 
desbloquear os fluxos de in-
vestimento ao direcionar o 
capital institucional e priva-
do para a sustentabilidade”, 
citou a publicação.

O mercado global de 
renda fixa temática tem 
crescido continuamente 
nos últimos anos, atingindo 

US$ 700 bilhões em dívida 
sustentável até 2020, quase 
dobrando o total de 2019, 
de US$ 358 bilhões. 

Títulos temáticos

“Esses papéis são ins-
trumentos de dívida tradi-
cionais, mas com recursos 
voltados para investimentos 
ou projetos com benefícios 
ambientais e/ou sociais po-
sitivos. Em 2020, o merca-
do de renda fixa temático 
alcançou US$ 700 bilhões, 
o que representou mais que 
o dobro do volume movi-
mentado em 2019”, expli-
cou o BID Invest.

O guia traça um panora-
ma deste mercado e traz as 
melhores práticas para emis-
são de produtos, com o de-

talhamento das cinco etapas 
de estruturação para garantir 
chamado “selo temático”: 
avaliação, elaboração, revi-
são, emissão e divulgação e 
monitoramento contínuo.

Membro do grupo do 
BID, o BID Invest faz in-
vestimentos em participa-
ções de até 33% do capital 
da empresa. Ele não assume 
funções gerenciais ou admi-
nistrativas nas empresas em 
que investe, mas pode soli-
citar representação no con-
selho de administração.

BID Invest financia em-
presas e projetos sustentáveis 
para obter resultados finan-
ceiros e maximizar o desen-
volvimento econômico, so-
cial e ambiental da região. 
Com uma carteira de US$ 
13,1 bilhões em gestão de ati-

vos e 385 clientes em 25 paí-
ses, o BID Invest oferece so-
luções financeiras inovadoras 
e serviços de consultoria que 
atendem às necessidades de 
seus clientes em uma varie-
dade de setores.

A entidade apoia e es-
trutura mais de 20 títulos 
temáticos em nove países 
na região. Na visão do ban-
co, esses papéis beneficiam 
emissores e investidores, 
uma vez que são capazes de 
desbloquear os fluxos de in-
vestimento ao direcionar o 
capital institucional e priva-
do para a sustentabilidade. 
Em fevereiro, o BID Invest 
emitiu um título sustentá-
vel de US$ 1 bilhão e no 
mês seguinte fez a primeira 
emissão local de títulos de 
gênero no México.

Somente uma empresa 
compareceu na Ses-
são Pública presencial 

para abertura das propos-
tas comerciais dos licitan-
tes interessados no arren-
damento do Terminal de 
Regaseificação de GNL da 
Bahia (TR-BA) e instala-
ções associadas da Petro-
bras. O fato aconteceu dia 
14 deste mês, mas somen-
te na noite desta segunda-
-feira (20) foi divulgado 
pela estatal.

A empresa presente foi a 
Excelerate Energy Comer-
cializadora de Gás Natural 
Ltda. (Excelerate). No en-
tanto, a proposta apresenta-
da pela Excelerate foi des-
classificada durante a etapa 
de verificação de sua efetivi-
dade. A empresa tem 5 dias 
úteis para a apresentação 
de recurso administrativo, 
cujo prazo se encerrará em 
28/06/2021.

“A Excelerate apresentou 
todos os relatórios e de-
clarações necessários para 
aceitação do envelope con-

tendo sua proposta comer-
cial nos termos do Edital. A 
Comissão de Licitação veri-
ficou que se tratava de uma 
proposta vinculada à inclu-
são de nova condição resci-
sória, ainda que a empresa 
tenha assinado a Declara-
ção Unificada declarando 
expressamente a aceitação 
de todos os termos do Edi-
tal. Dada a oportunidade de 
remoção da condição adi-
cional, a empresa manteve 
seu posicionamento”.

“O arrendamento está 
alinhado com a estratégia 
da companhia de melhoria 
na sua alocação do capital 
e da construção de um am-
biente favorável à entrada 
de novos investidores no 
setor de gás natural”, disse 
a Petrobras.

Terminal

O TR-BA consiste em 
um píer tipo ilha com todas 
as facilidades necessárias 
para atracação e amarração 
de um navio FSRU (Floa-

ting Storage and Regasifi-
cation Unit) diretamente ao 
píer e de um navio supridor 
a contrabordo do FSRU. A 
transferência de GNL é fei-
ta diretamente entre o FS-
RU e o supridor na configu-
ração side by side. A vazão 
máxima de regaseificação 
do TR-BA é de 20 milhões 
m³/d (@ 1 atm e 20°C). O 
FSRU não faz parte do pro-
cesso de arrendamento do 
TR-BA.

O gasoduto integrante 
do terminal possui 45 km 
de extensão e 28 polegadas 
de diâmetro, interligando 
o TR-BA a dois pontos de 
entrega, a Estação Reduto-
ra de Pressão de São Fran-
cisco do Conde e a Esta-
ção de Controle de Vazão 
de São Sebastião do Passé. 
Estão também incluídos 
no escopo da transação os 
equipamentos para geração 
e suprimento de energia 
elétrica localizados no Ter-
minal Aquaviário de Madre 
de Deus (TEMADRE), in-
tegrantes do TR-BA.

CVM lança novo Sistema de  
Gestão de Fundos de Investimento

MG lança consulta pública  
para concessão de rodovias

B3 acolhe novo fundo gerido pela XP Asset

Aconteceu nesta 
terça-feira, na B3, 
o toque de cam-

painha para comemorar 
o lançamento de mais um 
ETF (Exchange-Traded 
Fund), que é um fundo de 
investimento, com referên-
cia no índice Ibovespa B3. 
O Trend ETF Ibovespa é 
gerido pela XP Asset e está 
disponível para negociação 
desde segunda-feira (21), 
sob o ticker BOVX11. 

O Ibovespa B3 é o prin-
cipal indicador de desempe-
nho das ações negociadas 
na B3 e reúne as ações com 
maior volume negociado 

nos últimos meses, das em-
presas mais importantes do 
mercado de capitais bra-
sileiro. “Ao optar por este 
produto, o investidor esta-
rá aplicando em ativos das 
empresas que compõem o 
índice. Este já é o sétimo 
ETF referenciado no Ibo-
vespa B3 disponível à nego-
ciação na bolsa do Brasil”, 
informou a Bolsa de Valo-
res paulista.

“Temos visto a chegada 
de diversas opções de no-
vos ETFs nos últimos me-
ses na bolsa, ampliando as 
oportunidades de o inves-
tidor diversificar seu por-

tfólio de investimento. Os 
ETFs são interessantes para 
quem quer começar a inves-
tir na bolsa, pois oferece a 
praticidade de investir em 
um pacote de ativos com 
uma só transação, além de 
ter valores acessíveis a to-
dos os perfis de investido-
res”, comenta Luis Kondic, 
diretor de Produtos Lista-
dos da B3.

O ETF é destinado para 
investidores em geral, pode 
ser aceito como margem de 
garantia e o empréstimo de 
ativos é habilitado desde o 
primeiro dia de negociação 
no mercado secundário.

TR-BA de GNL só teve uma oferta

A partir de 5 de ju-
lho, a Comissão de 
Valores Mobiliários 

(CVM) irá disponibilizar 
o novo Sistema de Gestão 
de Fundos de Investimento 
(SGF). O acesso ao sistema 
para os fundos de investi-
mento regulados pela Ins-
trução CVM 555 será feito 
com o login e senha do Sis-
tema CVMWeb. Veja como 
isso se dará no link: http://
conteudo.cvm.gov.br/le-
gislacao/oficios-circulares/
sin/oc-sin-0621.html.

A Superintendência de 
Supervisão de Investido-
res Institucionais (SIN) da 
CVM destaca que, a partir 
de 5/7, os administradores 
dos fundos terão acesso 

SGF e deverão efetuar o re-
gistro dos fundos de inves-
timento conforme o passo 
a passo do Manual de Uso 
disponível na tela inicial do 
sistema. Sendo assim, o sis-
tema CVMWeb deixará de 
ser usado para essa função.

“A nova plataforma pos-
sui uma arquitetura mais 
atualizada e facilita o ar-
mazenamento de dados, 
minimizando necessidades 
de integrações entre bases 
diferentes”, explica Daniel 
Maeda, superintendente da 
SIN/CVM.

O SGF vai permitir 
acompanhar e alterar infor-
mações de cada fundo em 
todas as fases de sua exis-
tência: registro do fundo 

(que será concedido auto-
maticamente após o envio 
dos documentos obrigató-
rios); atualização de infor-
mações cadastrais; registros 
de integralização de cotas; 
alterações de data de encer-
ramento de exercício social; 
substituição da instituição 
administradora ou outros 
participantes; e encerra-
mento dos fundos.

Segundo a CVM, o envio 
de informações periódi-
cas (Informe Diário, Perfil 
Mensal, CDA, balancetes, 
lâminas e as Demonstra-
ções Financeiras auditadas), 
já vigente por meio do Sis-
tema de Envio de Docu-
mentos do CVMWEB, não 
sofre qualquer alteração.

Minas Gerais, por 
meio da Secreta-
ria de Estado de 

Infraestrutura e Mobilida-
de (Seinfra), abriu consulta 
pública para o processo de 
concessão dos dois primei-
ros lotes do Programa de 
Concessão Rodoviárias do 
Estado. Esses primeiros 
lotes somam, aproximada-
mente, 1.100 quilômetros 
de extensão. As vias estão 
localizadas no Triângulo 
Mineiro (627,4 km) e no 
Sul de Minas (466,4 km). O 
projeto está sendo estrutu-
rado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

Durante 45 dias, a popu-
lação poderá opinar sobre o 
projeto, que tem investimen-
tos estimados em R$ 3,6 bi-
lhões ao longo dos 30 anos 
de concessão, sendo mais da 
metade nos oito primeiros 
anos. A perspectiva é que a 
publicação do edital ocorra 
em setembro e o leilão, em 
novembro deste ano.

Conforme o BNDES, 
as concessionárias estarão 
obrigadas a realizar, já nos 
24 primeiros meses da con-
cessão, investimentos para 
a melhoria das condições 
de tráfego e segurança das 
estradas sob sua responsa-

bilidade. Ao final dos seis 
primeiros anos de conces-
são, todos os trechos con-
cedidos deverão atender a 
parâmetros de desempenho 
mínimos.

Em sua totalidade, o Pro-
grama de Concessões Rodo-
viárias prevê a modelagem 
de sete lotes. Aqueles refe-
rentes ao Triângulo Minei-
ro, Sul de Minas, Varginha-
-Furnas, São João Del Rei, 
Itapecerica-Lagoa da Prata 
e Perdões-Patos de Minas 
estão em estruturação pelo 
BNDES. O Lote Ouro Pre-
to-Brumadinho, por sua vez, 
está sendo modelado pelo 
Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG), 
com apoio do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento (BID).

A malha em estudo para 
concessão totaliza uma ex-
tensão de aproximadamente 
3.000 quilômetros e contem-
pla cerca de 120 municípios, 
beneficiando diretamente 
mais de cinco milhões de 
pessoas. A expectativa do 
Governo de Minas é que se-
jam atraídos mais de R$ 11 
bilhões em investimentos 
privados para a ampliação 
de capacidade e recuperação 
das rodovias, fundamentais 
para o desenvolvimento so-

cioeconômico do estado.
De acordo com o Supe-

rintendente da Área de Es-
truturação de Projetos do 
BNDES, Cleverson Aroei-
ra, “a abertura da consulta 
pública para concessão dos 
dois lotes de rodovias em 
Minas Gerais representa 
um marco relevante para 
ampliar o investimento pri-
vado no setor”. 

Benefícios da concessão

A concessão dos dois lo-
tes colocados em consulta 
tem como pilar a segurança 
dos usuários que trafegam 
pelos trechos.  Nas rodovias 
do Triângulo Mineiro e do 
Sul de Minas, há uma média 
histórica de 393 e 481 aci-
dentes por ano, respectiva-
mente.

A expectativa com o 
Programa de Concessões 
Rodoviárias é o aprimora-
mento da segurança viária 
e da qualidade das estradas 
mineiras, com melhora dos 
indicadores. Estima-se que, 
com a concessão, haja uma 
redução de mais de 189 aci-
dentes anuais e uma econo-
mia de aproximadamente 
R$ 61 milhões por ano com 
os custos decorrentes des-
ses atendimentos.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
 GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada em 29/06/2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 
22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar 
sobre a declaração e pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia. 
Rio de Janeiro, 21/06/2021. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Queda do bitcoin era um movimento esperado
Criptomoeda se aproxima de US$ 34 mil

A criptomoeda bi-
tcoin teve uma 
queda abrupta e 

se aproximou de US$ 34 
mil nesta terça-feira, pela 
primeira vez em cinco me-
ses. O recuo foi orquestra-
do pelas medidas adotadas 
pela China, ao restringir a 
compra, venda e minera-
ção de bitcoin para estimular 
o iuane digital, sua própria 
criptomoeda controlada 
pelo Banco Central. Nesta 
terça-feira, 1 bitcoin valia 
R$ 166.189,10.

O banco central chinês 
divulgou um comunicado 
na segunda-feira (21), dire-
cionado às principais insti-
tuições financeiras do país, 

exigindo que todas as tran-
sações e serviços que envol-
vam criptomoedas fossem 
suspensas imediatamente. 
Lembrando que a proibição 
se tornou oficial em mea-
dos de março. A interpreta-
ção do mercado é que essa 
nova queda possa acentuar 
o sentimento negativo so-
bre o mercado. 

Conforme o comunica-
do do Banco Popular da 
China (PBOC), os bancos 
não devem fornecer pro-
dutos ou serviços, como a 
negociação, compensação 
e liquidação para transações 
envolvendo criptomoedas. 
O governo chinês também 
destacou que essas institui-

ções precisam identificar as 
contas vinculadas a exchan-
ges de ativos digitais e casas 
de câmbio e suspender suas 
atividades.

A existência do bitcoin 
(criptomoeda descentrali-
zada, sendo um dinheiro 
eletrônico para transações 
ponto-a-ponto) é resultado 
de um processo de “minera-
ção” que requer cálculos re-
alizados em computadores, 
para verificar as transações, e 
muito consumo de energia.

“Os bitcoins consomem 
anualmente mais energia 
do que toda a Argentina”, 
apontou um levantamento 
da Universidade de Cam-
bridge, no Reino Unido, di-

vulgado em fevereiro deste 
ano.  “Quanto mais sobe 
o preço da criptomoeda, 
maior é o consumo ener-
gético”, disse em entrevis-
ta à BBC Michel Rauchs, 
pesquisador no Centro de 
Finanças Alternativas de 
Cambridge, cocriador da 
ferramenta online que gera 
essas estimativas.

O CO-CEO da Foxbit, 
Ricardo Dantas, fez algu-
mas observações à reporta-
gem do Monitor Mercantil 
sobre o que representa essa 
nova onda negativa do Bi-
tcoin (veja abaixo). A Foxbit 
é uma das maiores e mais 
antigas exchange de cripto-
moedas do mundo, atuando 

no Brasil com negociação 
em Bitcoin e outras moedas 
virtuais.

O bitcoin caiu abai-
xo dos US$ 30 mil nesta 
terça-feira, o que isso sig-
nifica? Trata-se ainda da 
pressão da China?

- A pressão da proibição 
dos mineradores na China 
certamente influenciou no 
preço, porém a correção era 
um movimento esperado. 
Tivemos 6 meses de alta.

O senhor considera a 
queda uma “oportuni-
dade” de os investido-
res compraram na baixa 
acreditando em uma re-
cuperação mais à frente?

- O bitcoin vem cada 

dia mais se provando (ex: 
El Salvador adotando co-
mo uma moeda local) e no 
longo prazo se mostrando 
um ótimo investimento. 
No longo prazo ainda têm 
uma tendência alta de cres-
cimento.

Qual a sua opinião so-
bre esse tipo de oscila-
ção?

- Quem já está no mer-
cado faz algum tempo sabe 
que este tipo de oscilação é 
normal e faz parte. Não é 
a primeira vez que o BTC 
(bitcoin) volta 60% a 70% 
do seu valor em 2 meses. 
O importante é conhecer o 
conceito por trás e saber o 
porquê vale a pena ter BTC.

Airbus e chinesa AVIC fazem parceria 

Um projeto de 
equipamento de 
fuselagem do 

Airbus A320 foi lançado 
em conjunto pela Airbus e 
pela Aviation Industry Cor-
poration of  China (AVIC) 
nesta terça-feira em Tianjin, 
norte da China. O projeto 

é a extensão da cadeia de 
suprimentos da empresa na 
China, indicando um novo 
marco na cooperação in-
dustrial entre a Airbus e a 
China, disse o fabricante de 
aviões europeu.

“O projeto é um novo mar-
co na cooperação China-Eu-

ropa e mais um passo à fren-
te na localização e integração 
vertical da Airbus aqui”, disse 
Michel Tran Van, diretor de 
operações da Airbus China.

Ele acrescentou que o pro-
jeto demonstra a capacidade 
de fabricação das empresas 
chinesas de aviação e os com-

promissos de longo prazo da 
Airbus com a China.

O projeto de equipamen-
to da fuselagem do Airbus 
A320 foi realizado pela 
AVIC Xi’an Aircraft Inter-
national (Tianjin) Corpo-
ration (AVIC XAT), uma 
subsidiária da AVIC Xi’an 

Aircraft Industry Group 
Co., Ltd. A fuselagem con-
cluída será enviada para a 
linha de montagem final na 
Ásia do Airbus A320, em 
Tianjin, para a montagem 
final da aeronave.Entrega

Segundo a agência Xi-
nhua, a primeira entrega 

está prevista para o tercei-
ro trimestre deste ano, po-
dendo equipar mensalmen-
te 6 fuselagens até 2024 e 
atendendo à velocidade de 
produção da linha de mon-
tagem final da Airbus em 
Tianjin, de acordo com a 
AVIC XAT.
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