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VIVA GABIGOL
‘Chega de preconceito, toda forma de 
amor é válida e merece ser respeitada!’, 
escreveu o jogador da Seleção brasileira. 
Bayard Boiteux, página 3

INVESTIMENTOS EM 
FINTECHS: TSUNAMI
Esse mar permanecerá agitado  
durante os próximos seis meses.  
Por Fausto Ferraz, página 2

BRASIL, QUE
PAÍS É ESSE?
Torcer por dias melhores e pelo fim 
desse (des)governo é a esperança.  
Por Paulo Alonso, página 2

Semestre fecha com percentual 
de endividados recorde
Dívidas com cartão representam 82% do total

O primeiro semestre deste 
ano encerrou com um 
percentual de 69,7% 

das famílias brasileiras com algu-
ma dívida, em atraso ou não. Se-
gundo a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), esse é o maior 
patamar de endividamento fami-
liar da série histórica de sua pes-
quisa, iniciada em 2010.

De acordo com os dados da 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor 
(Peic), da CNC, em maio, a par-
cela de pessoas com dívida era de 
68%. Em junho de 2020, o per-
centual havia ficado em 67,1%.

As dívidas com cartão de 
crédito também bateram recor-
de, aparecendo como principal 
fonte de endividamento para 
81,8% do total. O percentual 
de inadimplentes, ou seja, pes-
soas que têm contas ou dívi-
das em atraso, ficou em 25,1% 
em junho deste ano, acima dos 
24,3% do mês anterior, mas 
abaixo dos 25,4% de junho do 
ano passado.

As famílias que sem condições 
de pagar suas contas passaram de 
10,5% em maio para 10,8% em 
junho deste ano. Em junho do 
ano passado, o percentual era de 
11,6%.

Segundo o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, o orçamen-
to das famílias na pandemia tem 
sido afetado por questões como 
inflação mais alta e o valor reduzi-
do do auxílio emergencial.

“Ainda que os indicadores 
de inadimplência se encontrem 
mais baixos na comparação anu-
al, os números mostram que as 
famílias têm se endividado mais 
ao longo do ano para conseguir 
manter algum nível de consumo, 
respaldadas por uma frágil se-
gurança no mercado trabalho, e 
diante de preços mais altos dos 
itens de primeira necessidade”, 
afirmou Tadros.

Nos 100 anos do PC, China avança para 
ser ‘um grande país socialista moderno’
Xi Jinping saúda desenvolvimento e fim da pobreza

O Partido Comunista da 
China (PCC) comemo-
rou nesta quinta-feira o 

100º aniversário de sua fundação. 
O presidente da China e secretá-
rio-geral do Comitê Central do 
PCC saudou a conquista de uma 
meta de desenvolvimento mar-
cante e anunciou que a nação chi-
nesa está “avançando com ímpeto 
imparável em direção ao rejuve-
nescimento”.

Em um grande encontro na icô-
nica Praça Tian’anmen, onde Mao 
Zedong (Mao Tsé-Tung) procla-

mou o nascimento da República 
Popular, Xi Jinping declarou que a 
China alcançou a meta do primei-
ro centenário de “construir uma 
sociedade moderadamente prós-
pera em todos os aspectos”.

“Isso significa que trouxemos 
uma solução histórica para o pro-
blema da pobreza absoluta na 
China, e agora estamos marchan-
do em passos confiantes em dire-
ção à meta do segundo centenário 
de transformar a China em um 
grande país socialista moderno 
em todos os aspectos”, disse Xi.

Revisando os últimos 100 anos, Xi 
disse que o Partido uniu e liderou o 
povo chinês na obtenção de grande 
sucesso na revolução democrática, 
revolução socialista e construção, re-
forma, abertura e modernização so-
cialista, bem como pelo socialismo 
com características chinesas.

Em 1921, quando o PCC foi 
fundado, ele tinha pouco mais de 
50 membros. Hoje, com mais de 
95 milhões de membros em um 
país de mais de 1,4 bilhão de ha-
bitantes, é o maior partido gover-
nante do mundo. Pagina 3

Presidente do país e secretário-geral do Partido na icônica praça Tian’anmen

Balança tem 
melhor saldo 
da história no 
1º semestre

Beneficiada pela alta das com-
modities (bens primários com co-
tação internacional), a balança co-
mercial registrou o melhor saldo 
da história para o primeiro semes-
tre, desde o início da série históri-
ca, em 1989. De janeiro a junho, o 
país exportou US$ 37,496 bilhões 
a mais do que importou.

O saldo é 68,2% maior que nos 
seus primeiros meses de 2020, 
quando as exportações tinham 
superado as importações em 
US$ 22,295 bilhões. Até agora, 
o melhor primeiro semestre da 
história havia sido registrado em 
2017, quando a balança comercial 
tinha registrado superávit de US$ 
31,922 bilhões.

Em junho, as exportações su-
peraram as importações em US$ 
10,372 bilhões, resultado 59,5% 
maior que o do mesmo mês do 
ano passado e montante também 
recorde para o mês. No mês pas-
sado, o Brasil vendeu para o ex-
terior US$ 28,104 bilhões, alta de 
60,8% sobre junho de 2020 e va-
lor recorde para todos os meses 
desde o início da série histórica, 
em 1989. As importações totali-
zaram US$ 17,732 bilhões, alta de 
61,5% na mesma comparação.

O governo elevou de US$ 89,4 
bilhões para US$ 105,3 bilhões a 
previsão de superávit da balança 
comercial neste ano, o que ga-
rantiria resultado recorde. A es-
timativa já considera a nova me-
todologia de cálculo da balança 
comercial. O mercado financeiro, 
no Boletim Focus, do Banco Cen-
tral, projeta superávit de US$ 68,8 
bilhões neste ano.

Maio teve 280,6 
mil postos  
de trabalho 
formal criados

O número de postos de traba-
lho formal criados em maio atin-
giu 280.666. Segundo o Ministério 
da Economia, houve, no período, 
1.548.715 admissões e 1.268.049 
desligamentos. Os dados constam 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Novo Ca-
ged).

Desde a implantação do eSo-
cial, sistema de informação obri-
gatória para empresas, o Caged re-
gistra não apenas empregos com 
carteira assinada, mas outras for-
mas de formalização da relação 
de trabalho, como empregos tem-
porários e microempreendedores 
individuais.

O estoque nacional de postos 
formais chegou a 40.596.340, com 
uma variação positiva de 0,7% em 
comparação aos 40.315.674 regis-
trados em abril.

Países propõem 
adotar semana 
de trabalho
de 4 dias

O economista Marcio Poch-
mann, em seu perfil no Twitter, 
defende a tendência dos países de 
adotarem quatro dias de trabalho 
por semana. Na rede social, afir-
mou: “Depois da Espanha, agora 
é a vez do Japão propor quatro 
dias de trabalho por semana. Re-
dução do tempo de trabalho, uma 
das saídas para enfrentar o tema 
do desemprego diante dos ganhos 
de produtividade permitidos pelo 
progresso tecnológico. Do contrá-
rio, ricos ficam ainda mais ricos.”

Segundo o governo japonês, 
a proposta da alteração de cinco 
para quatro dias de trabalho ob-
jetiva melhorar o equilíbrio en-
tre a vida profissional e pessoal 
dos trabalhadores do país, já que 
a nova diretriz permitiria que os 
trabalhadores tivessem um fim de 
semana prolongado em todos os 
fins de semana, podendo separar 
mais tempo para seus hobbies e 
atividades de lazer, o que pode fa-
zer com que, inclusive, eles sejam 
mais produtivos em sua rotina de 
trabalho.

Outro ponto importante é que 
com o tempo extra, o trabalhador 
pode investir em melhorar seu ní-
vel educacional ou até fazer traba-
lhos paralelos, ao lado do empre-
go regular.

Li Xueren/Xinhua
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Por Fausto Ferraz

Não é de hoje que o 
ecossistema finte-
ch brasileiro é um 

dos ambientes que mais tem 
gerado notícias sobre a rea-
lização de negócios no país. 
Mas, apesar desta tradição, 
a movimentação em termos 
de investimentos, fusões e 
aquisições destes primeiros 
seis meses de 2021 tem cha-
mado a atenção quer seja 
pelo volume de transações 
ou pelos valores envolvidos, 
mas principalmente pelas 
tendências que essa movi-
mentação revela.

Todos os estudos que le-
vavam em consideração os 
primeiros quatro meses do 
ano apontavam para uma 

onda de injeção de recur-
sos que superava todos os 
recordes. Mas estas avalia-
ções ainda nem contavam 
com os anúncios feitos em 
maio e junho que fizeram 
os indicadores saltarem ao 
patamar de um verdadeiro 
tsunami.

Mesmo assim, aparen-
temente, a calmaria ainda 
deve estar distante, já que 
dez entre dez especialistas 
cravam que esse mar per-
manecerá agitado durante 

os próximos seis meses. 
Sem dúvida, se trata de 
uma imagem agradável pa-
ra quem a observa do lado 
de fora, no conforto da 
terra firme.

Mas aqueles que já estão 
em seus barcos ou os que 
pretendem começar a na-
vegar precisam escolher as 
melhores rotas e para isso é 
preciso buscar rapidamen-
te respostas para algumas 
perguntas como: quem está 
comprando quem? Quem 
está investindo em quem? 
Quais estratégias estão sen-
do desenvolvidas com a 
concretização destes negó-
cios? Como estão se mo-
vendo as marés deste oce-
ano?

São todas elas perguntas 

de milhões de dólares ou de 
reais, mas em uma avaliação 
rápida é possível identificar 
três tipos de ondas que são:

1) Empresas tradicio-
nais comprando fintechs

Esta é uma onda cujo ob-
jetivo é o de acelerar a trans-
formação digital com a in-
corporação das tecnologias 
e dos modelos de negócios 
inovadores das fintechs em 
estruturas convencionais.

2) Fintechs comprando 
empresas tradicionais

Neste movimento as 
startups financeiras buscam 
ampliar a abrangência de 
suas operações passando 
a se estabelecer em novos 
mercados

3) Fintechs comprando 
fintechs

Este é um tipo de mo-
vimentação, cuja estratégia 
mira o fortalecimento da 
atuação por meio da união 
de forças. Ele é caracteriza-
do pela anexação de antigos 
concorrentes com a inten-
ção de ganhar escala.

Na prática, todas essas 
ondas que formam o tsu-
nami de investimentos no 
ecossistema fintech tem 
como destino os novos ma-
res formados pelo Open 
Banking, ou Open Finance, 
como já está sendo chama-
do o novo ambiente regula-
tório da indústria financeira 
em desenvolvimento pelo 
Banco Central.

Programado para ser 
implantado em etapas, o 
sistema deve estar com-
pletamente pronto até 
o final de 2021. Ele tem 
como principal coluna de 
sustentação a possibilida-
de do compartilhamento 
de dados do consumidor 
mediante consentimento. 
Esse modelo trará um am-
biente competitivo muito 
mais acirrado para o setor 
e é pensando em sobrevi-
ver nestas novas águas que 
todos estão se lançando 
no atual enfrentamento do 
tsunami de investimentos.

Navegar é preciso. E 
quanto antes e na direção 
correta, melhor!

Fausto Ferraz é CEO da Xsfera.

Por Paulo Alonso

ue país é esse 
em que o presi-
dente da Repú-
blica demons-
tra, todos os 

dias, descompromisso com 
a causa pública, agindo de 
forma truculenta e antide-
mocrática em relação a vá-
rios problemas os quais são 
enfrentados diariamente, 
como a saúde pública; a au-
sência de liberdades; afron-
ta à democracia; educação 
renegada à ultima potência; 
negacionista?

Que país é esse em que 
o presidente da Câmara 
dos Deputados tem a cora-
gem, a ousadia e o cinismo 
de declarar que, apesar dos 
quase 130 pedidos de impe-
achment já terem chegado 
ao seu gabinete, continua 
dizendo que falta “materia-
lidade” para o processo ser 
aberto?

Que país é esse que tem 
como líder do governo na 
Câmara dos Deputados um 
parlamentar comprometi-
do com tantos atos e ações 
obscuras, conforme evidên-
cias?

Que país é esse que em-
prega a mulher desse mes-
mo líder, com salário estu-
pendo, na Itaipu binacional?

Que país é esse que exi-
be dados da Pnad Contínua 
do IBGE, indicando que, 
pela segunda vez seguida, o 

Brasil atinge o maior nível 
de desemprego, alcançando 
14.761 milhões de desem-
pregados?

Que país é esse que que-
remos e devemos recons-
truir urgentemente?

Que país é esse que es-
tá chegando às eleições 
de 2022, quando o povo 
elegerá o presidente da 
República, governadores, 
senadores, deputados fe-
derais e estaduais, sem que 
tenhamos crença nos polí-
ticos?

Que país em que o pre-
sidente da República não 
respeita a lista tríplice indi-
cada pelos procuradores e 
escolhe aquele que aparen-
temente lhe possa ser útil?

Que país é esse que tem 
autoridades desrespeitando 
o texto da Constituição bra-
sileira?

Que país é esse que, até 
pouco tempo, tinha um mi-
nistro do Meio Ambiente 
querendo passar a boiada 
na legislação ambiental?

Que país é esse que man-
teve, por algum tempo, um 
ministro da educação des-
preparado, reacionário e 
preconceituoso?

Que país é esse que abri-
ga um ministro que está 
se humilhando, tentando 
fazer acordos dos mais es-
púrios junto aos senadores, 
buscando, assim, que sabe, 
encontrar amparo às suas 
pretensões de se tornar mi-

nistro do STF e ali perma-
necer vitaliciamente?

Esse é o retrato do Brasil.
Um país lançado à lama, 

com tantas misérias e des-
calabro de um (des)governo 
que, por sua inércia ou ín-
dole má, faz com que a cre-
dibilidade interna e externa 
da nação seja arranhada de 
forma inexorável.

Esse é o Brasil que 
ainda têm políticos da 
envergadura da senadora 
Simone Tebet que, com 
calma e discurso rigoro-
so, tem atuado nas reuni-
ões da CPI da Covid-19 
com larga desenvoltura 
e compromisso indecli-
nável na busca da ver-
dade sobre os esquemas 
megalomaníacos que an-
dam sendo descobertos 
no que tange às vacinas 
e seus efeitos colaterais 
de corrupção, afirmando 
que “o governo se en-
contra na enfermaria da 
UTI com ferimentos gra-
víssimos.”

Esse é o Brasil que abri-
gava até ontem, na Câmara 
dos Vereadores, um vere-
ador que foi cassado, aliás 
por unanimidade dos seus 

pares e o primeiro da His-
tória da Cidade do Rio de 
Janeiro, preso desde abril 
pela tortura e morte do seu 
enteado, Henry, de 4 anos.

E por esse Brasil, mu-
lheres e homens devem ser 
unir, independentemente 
do posicionamento políti-
co ou partidário, para que 
ele volte a crescer com sus-
tentabilidade, respeito aos 
Direitos Humanos e Liber-
dade.

E por esse Brasil, todos 
deveremos comparecer às 
urnas no ano que vem con-
victos de que é somente por 
meio do voto que podemos 
eleger cidadãos que ajuda-
rão e contribuirão para a 
mudança pela qual o Brasil, 
Estados e Municípios preci-
sam passar.

E por esse Brasil, preci-
samos trabalhar com afinco, 
garra e prazer, na esperança 
de criarmos, todos juntos, 
condições e expectativas de 
dias melhores.

E diante desse triste e 
sombrio panorama, nada 
mais atual do que rememo-
rarmos a letra da música 
Que País é esse, composta por 
Renato Russo, da Legião 
Urbana:

Nas favelas, no Senado
Sujeira pra todo lado
Ninguém respeita a 

Constituição
Mas todos acreditam no 

futuro da nação

Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?

No Amazonas, no Ara-
guaia iá, iá

Na Baixada Fluminense
Mato Grosso, Minas Ge-

rais
E no Nordeste tudo em 

paz
Na morte eu descanso
Mas o sangue anda solto
Manchando os papéis, 

documentos fiéis
Ao descanso do patrão

Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?

Terceiro mundo, se for
Piada no exterior
Mas o Brasil vai ficar rico
Vamos faturar um milhão
Quando vendermos to-

das as almas
Dos nossos índios num 

leilão

Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?

A música Que País é esse?, 
lançada pela Legião Urba-
na foi escrita em 1978 e o 
álbum vendeu 1,5 milhão 
de cópias. E ela nunca es-
teve tão atual. Se for feita 
uma leitura atenta dos ver-
sos da canção, verificar-

-se-á que, no Congresso 
brasileiro, dezenas de par-
lamentares são investiga-
dos pelo STF. Haja sujeira, 
como cita a música.

Que o Estado do Ama-
zonas é o terceiro mais 
violento contra o grupo 
LGBT+ e a fina ironia com 
o Nordeste também reflete 
os dias atuais, já que a re-
gião continua sendo uma 
das mais pobres do país, 
junto com a região Norte.

Que os índios brasileiros 
continuam em risco, mes-
mo que o presidente Temer 
tenha, em seu tempo à fren-
te do Governo Federal, as-
sinado um parecer chama-
do de “vinculante” no qual 
passou a considerar que os 
índios têm direito à terra 
desde que estivessem ocu-
pando a área em outubro de 
1988, data da promulgação 
da Constituição.

Na realidade, o proble-
ma é que os índios vêm 
sendo expulsos das suas 
terras desde a colonização 
do Brasil. E com o cresci-
mento das cidades, cada 
vez mais os índios mudam 
suas aldeias para onde resta 
mata nativa. Poucos vivem 
nas suas terras de origem. 
Precisam ser preservados e 
resguardados.

Torcer por dias melhores 
e pelo fim desse (des)gover-
no é a esperança.

Paulo Alonso é jornalista.
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Torcer por 
dias melhores e 
pelo fim desse 

(des)governo é a 
esperança.

Esse mar 
permanecerá 

agitado durante  
os próximos  
seis meses

Brasil, que país é esse?

Três ondas manterão tsunami de investimentos em fintechs
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Viva Gabigol

Gabriel Barbosa, do Flamengo foi o único jogador 
brasileiro, dos 22 convocados para a Copa América, 

a fazer uma postagem em referência ao Dia do Orgulho 
LGBTQIA+. “Recordamos com tristeza que o Brasil é o 
país que mais mata LGBTs no mundo! Basta! Chega de 
preconceito, toda forma de amor é válida e merece ser 
respeitada!”, escreveu o jogador em suas redes sociais.

Livro proibido por  
Salazar chega a Portugal

Mais de 60 anos, após sua publicação, finalmente os 
portugueses vão poder ler Quarto de despejo: diário de uma 
favelada, da mineira Carolina Maria de Jesus, falecida em 
1977. O livro proibido pelo “Estado novo” português traz 
contribuição importante ainda hoje, pois fala dos dramas 
das favelas brasileiras e da desigualdade mundo afora. 
Lançado pela VS Editor, custa € 17,10.

Cultura de  
Vassouras valorizada

José Luiz Junior é o novo subsecretário municipal de 
cultura de Vassouras. Profundo conhecedor do município, 
vai ser peça importante no trabalho de resgate cultural que 
o prefeito Severino vem imprimindo no Vale do Café.

Exposição no Centro 
Cultural dos Correios

Os lindos quadros do pintor Luiz Andrai poderão ser 
vistos, de 2 de julho a 14 de agosto, na exposição Matizes e 
Timbres, com curadoria de Bette Mattos, no Centro Cul-
tural Correios.

Novo livro

Isis Penido acaba de lançar o livro Desatadora de nós. 
História da construção da capela de Búzios. Os direitos autorais 
têm sido destinados para várias entidades, como ocor-
reu com a Paróquia de São Conrado, no último dia 27 de 
junho.

Blog do Segadas 

O jornalista Segadas Vianna, um dos mais antenados no 
noticiário internacional, traz notícias exclusivas no blog-
dosegadas.blogspot.com. Vale a leitura diária.

Pensamento da semana

“O azul do mar me encanta. Gosto de olhar para ele e 
sentir seu poder de carícia da alma e do coração. Ele me 
traz paz interior e reflexão de beleza pura e rebelião de 
ação e caução, semelhantes à impressão de versão mun-
dana de uma simples vida carregada de cor infinita. Suas 
ondas e seu movimento dançam para mim em movi-
mentos tenros e de uma frivolidade infantil que me faz 
esboçar sorrisos. Natureza, vida, momento de fascínio e 
de porção de consistência amorosa da imensidão do lugar 
perpétuo de banho interno e externo.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

CL RJ 006 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição em 19/03/2021
Data, Hora e Local: Aos 19/03/2021, às 15h04, Rio de Janeiro/RJ. Quórum 
de Instalação: verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da 
Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença 
(Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo Luis do 
Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para secretariá-
lo. Ordem do Dia e Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo 
a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a 
CL RJ 006 Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações 
sede no Rio de Janeiro/RJ, Avenida Almirante Barroso, 81, sala 31B105, 
Centro, CEP 20031-004, podendo abrir filiais e escritórios em qualquer 
localidade do território nacional. (b) fixar o capital social da Companhia 
em R$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas 
e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição 
anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, 
que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos 
termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em 
forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor 
a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela 
Assembleia Geral Ordinária de 2022. Diretores: Leonardo Luis do Carmo,  
para o cargo de diretor. Cristina da Silva de Camargo, brasil, para o cargo 
de diretora. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do 
disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido condenados a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 
fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Rio de 
Janeiro, 19/03/2021. Leonardo Luis do Carmo - Presidente da Assembleia 
e diretor eleito, Cristina da Silva de Camargo - Secretária da Assembleia e 
diretor eleito. Visto do Advogado: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos - OAB/
SP nº 346.683. JUCERJA sob o nº 33300338322 em 28/05/2021. Protocolo: 
00-2021/138662-6. Data do protocolo: 27/05/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger - Secretário Geral.

CL RJ 004 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição em 19/03/2021
Data, Hora e Local: Aos 19/03/2021, às 14h52, Rio de Janeiro/RJ. Quórum 
de Instalação: verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da 
Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença 
(Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo Luis do 
Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para secretariá-
lo. Ordem do Dia e Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo 
a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir 
a CL RJ 004 Empreendimentos E Participações S.A., sociedade por 
ações com sede no Rio de Janeiro/RJ, Avenida Almirante Barroso, 81, sala 
31B105, Centro, CEP 20031-004. (b) fixar o capital social da Companhia 
em R$ 100,00 (cem reais) dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente 
subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de 
subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da 
Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); 
(d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta 
assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas 
para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos 
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2022. Diretores: Leonardo Luis 
do Carmo, para o cargo de diretor. Cristina da Silva de Camargo, para o 
cargo de diretora. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência 
do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido condenados a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 
fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Rio de 
Janeiro, 19/03/2021. Leonardo Luis do Carmo - Presidente da Assembleia 
e diretor eleito, Cristina da Silva de Camargo - Secretária da Assembleia e 
diretor eleito. Visto do Advogado: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos - OAB/
SP nº 346.683. JUCERJA sob o nº 33300338900 em 25/06/2021. Protocolo: 
00-2021/143739-5. Data do protocolo: 01/06/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger - Secretário Geral.

PCC completa 100 anos  
rumo ao socialismo moderno 

“Avançando com um 
impulso imparável 
em direção à revita-

lização”. Assim, Xi Jinping, 
secretário-geral do Comitê 
Central do Partido Comu-
nista da China (PCC) ce-
lebrou nesta quinta-feira 
o 100º aniversário de sua 
fundação, ao ressaltar a 
conquista de uma meta de 
desenvolvimento histórica 
anunciou que a nação chi-
nesa está implementando 
metas de grande destaque 
social.

Xi, também presidente 
chinês e presidente da Co-
missão Militar Central, de-
clarou que a China alcançou 
a primeira meta centenária 
de “construir uma socieda-
de moderadamente próspe-
ra em todos os aspectos”. 
Acrescentou que “isso sig-
nifica que trouxemos uma 
resolução histórica para o 
problema da pobreza absolu-
ta na China e agora estamos 
marchando a passos confian-
tes em direção à segunda me-
ta centenária de transformar 
a China em um grande país 
socialista moderno em todos 
os aspectos”.

Discursando em uma 
grande reunião na icônica 
Praça Tian’anmen, onde 
o precursor do PCC Mao 
Zedong proclamou o nas-
cimento da república popu-
lar, Xi saudou o sucesso do 
partido no século passado 
e pediu que todo o partido 
continue seu trabalho árduo 
e realize “uma grande luta” 
para alcançar a revitalização 
nacional.

Xi proferiu um discurso 
transmitido pela televisão em 
rede nacional da Tribuna de 
Tian’anmen diante de uma 
multidão de 70 mil pesso-
as. O evento histórico tam-
bém testemunhou um coro 
de canções do partido, uma 
apresentação aérea de caças 
e helicópteros, uma saudação 
de 100 tiros e uma cerimônia 
de hasteamento da bandeira.

Revolução democrática

Revisando os últimos 

100 anos, Xi destacou que 
o partido uniu e liderou o 
povo chinês para alcançar 
grande sucesso na nova 
revolução democrática, na 
revolução e na construção 
socialista, na reforma, aber-
tura e modernização socia-
lista, bem como para o so-
cialismo com características 
chinesas na nova era.

Segundo a Agência Xi-
nhua, em 1921, quando 
foi fundado, o PCC tinha 
somente mais de 50 mem-
bros. Hoje, com mais de 95 
milhões de membros em 
um país com população de 
mais de 1,4 bilhão de pes-
soas, é o maior partido no 
poder do mundo e desfruta 
de uma enorme influência 
internacional.

Xi prestou homenagem 
aos antepassados do PCC, 
incluindo Mao Zedong e 
Deng Xiaoping, bem co-
mo aos mártires revolucio-
nários que morreram pela 
causa do Partido. “Todas as 
lutas, sacrifícios e criações 
através dos quais o partido 
uniu e liderou o povo chi-
nês nos últimos cem anos 
foram conectados por um 
tema fundamental - reali-
zar a grande revitalização 
da nação chinesa”, exaltou, 
acrescentando que essa 
perspectiva “se tornou uma 
inevitabilidade histórica”.

A cerimônia foi presidi-
da por Li Keqiang, com a 
presença de Li Zhanshu, 
Wang Yang, Wang Huning, 
Zhao Leji e Han Zheng 
- todos membros do Co-
mitê Permanente do Birô 
Político do Comitê Cen-
tral do PCC, bem como 
do vice-presidente, Wang 
Qishan.

No evento, Wan Exiang, 
presidente do Comitê Cen-
tral do Comitê Revolucio-
nário do Kuomintang Chi-
nês, leu uma mensagem de 
felicitações em nome dos 
outros oito partidos polí-
ticos na China, da Federa-
ção Nacional da Indústria 
e Comércio da China e das 
pessoas sem filiação parti-
dária.

Mais de mil jovens, que 
são representantes dos 
membros da Liga da Juven-
tude Comunista da China 
e Jovens Pioneiros, trans-
mitiram sua mensagem 
de felicitações por meio 
de uma recitação na Praça 
Tian’anmen, expressando 
o compromisso da geração 
mais jovem com a causa do 
PCC.

Partido forte

Em seu discurso, Xi esta-
beleceu princípios que de-
vem ser seguidos na jornada 
à frente.

A liderança firme do par-
tido deve ser mantida, se-
gundo ele, chamando-a de 
base e força vital do partido 
e do país e ponto crucial de 
que dependem os interesses 
e o bem-estar de todo o po-
vo chinês.

Ao afirmar que perma-
necerá comprometido em 
combater a corrupção e 
erradicar “quaisquer vírus 
que possam corroer sua 
saúde”, Xi afirmou que 
o PCC deve continuar a 
avançar no grande novo 
projeto de construção do 
partido. “Devemos nos 
unir e liderar o povo chi-
nês no trabalho incessan-
te por uma vida melhor”, 
acrescentou.

“Qualquer tentativa de 
dividir o partido do povo 
chinês ou colocar o povo 
contra o partido está fada-
da ao fracasso. Os mais de 
95 milhões de membros 
do partido e os mais de 1,4 
bilhão de chineses nunca 
permitirão que esse cenário 
aconteça”, ressaltou. Tam-
bém enfatizou a adaptação 
contínua do Marxismo ao 
contexto chinês.

Xi ressaltou que os es-
forços para manter e de-
senvolver o socialismo com 
características chinesas 
devem continuar. Assim, 
o partido “criou um novo 
modelo para a civilização 
humana”. O partido está 
ansioso para aprender as li-
ções que puder com as con-

quistas de outras culturas e 
dá boas-vindas às sugestões 
úteis e críticas construtivas, 
salientou Xi. “Não aceitare-
mos, no entanto, pregação 
santimonial daqueles que 
sentem que têm o direito de 
pregar para nós.”

Xi acrescentou que a 
nação chinesa não carre-
ga traços agressivos ou 
hegemônicos em seus ge-
nes. “Nunca intimidamos, 
oprimimos ou subjugamos 
o povo de qualquer outro 
país e nunca o faremos.” 
Mas o povo chinês nun-
ca permitirá que qualquer 
força estrangeira o intimi-
de, oprima ou subjugue, 
alertou ele.

“Qualquer um que tente 
fazer isso se encontrará em 
rota de colisão com uma 
grande muralha de aço for-
jada por mais de 1,4 bilhão 
de chineses”, exaltou Xi, 
enquanto a multidão pre-
sente na Praça Tian’anmen 
explodia em aplausos e vi-
vas estrondosos.

Unificação

Xi sublinhou a elevação 
das forças armadas a pa-
drões de classe mundial pa-
ra alcançar maior capacida-
de e meios mais confiáveis 
para salvaguardar a sobera-
nia, segurança e interesses 
de desenvolvimento nacio-
nais.

Ao pedir esforços para 
fortalecer a grande unida-
de do povo chinês, disse 
que resolver a questão de 
Taiwan e realizar a reuni-
ficação completa da China 
é uma missão histórica e 
um compromisso inabalá-
vel do PCC, com medidas 
resolutas para derrotar to-
talmente qualquer tentati-
va de “independência de 
Taiwan”.

“Ninguém deve subes-
timar a grande determi-
nação, a forte vontade e a 
extraordinária capacidade 
do povo chinês de defen-
der sua soberania nacional 
e integridade territorial”, 
altertou.
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ALTEROSA COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 29.093.374/0001-80 - NIRE 33.300.015.64.7

Ata de AGE em 10/06/2021. 1. Data, Hora e Local: Aos 10/06/21, às 12h, 
na sede social da Cia., na Rua Visconde de Pirajá, 250/8º, parte, Ipanema/
RJ. 2. Convocação, Presença e Quórum: Dispensadas as formalidades de 
convocação, na forma do Art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15/12/1976 e pos-
teriores alterações (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme verificado pe-
las assinaturas constantes da Lista de Presença dessa assembleia (Anexo 
I). 3. Mesa: Presidente: Sr. Daniel Andre Sauer; Secretário: Sr. Rafael Lee 
Sauer Eisenberg. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital 
social da Cia., com o cancelamento de ações, e a consequente alteração 
do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. 5. Deliberações: Por unanimidade e 
sem ressalvas, os acionistas deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar a re-
dução do capital social da Cia. por considerá-lo excessivo, na forma dos 
Artigos 173 e 174 da Lei das S.A., em R$ 9.833.412,62, passando o mesmo 
de R$ 12.141.058,28 para R$2.307.645,66, sem o cancelamento de ações. 
5.2. Em decorrência da redução de capital da Cia., os acionistas decidiram 
restituir capital aos acionistas na proporção de sua participação no capital 
da Cia., através da entrega de 4.005.755,36018746 cotas representativas 
do capital social do KNA Fundo de Investimento em Cotas de Fundos 
de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exte-
rior, CNPJ 17.665.987/0001-66, de titularidade da Cia., cujo valor é idêntico 
ao da redução ora aprovada, conforme balancete levantado em 10/06/21. 
5.3. Em consequência das deliberações acima, os acionistas aprovaram a 
alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., o qual passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Cia. é de 
R$2.307.645,66, divididos em 300.205.040 ações ON, de iguais direitos.” 
5.4. Autorizar os diretores da Cia. a praticarem todos os atos que se fizerem 
necessários à fiel efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. 
5.5. Aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do Art. 
130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura 
da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. 
7. Assinaturas: Mesa: Daniel Andre Sauer, Presidente; Rafael Lee Sauer 
Eisenberg, Secretário. Acionistas: Daniel Andre Sauer, Débora Miriam Sauer 
Eisenberg e Silvio Oby Eisenberg. RJ, 10/06/21. Daniel Andre Sauer - Presi-
dente da Mesa, Rafael Lee Sauer Eisenberg - Secretário.

SINTUR - SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS
DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Rua Sete de Setembro, 98 Cob. 01 e 02
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

Edital de Convocação - O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e
Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade,
neste ato representado pelo seu 1º Tesoureiro, de acordo com os art. 14, b,
e 16, Capítulo I, Título III do Estatuto, convoca todos os associados, assim
considerados na forma do Estatuto e do Regimento Eleitoral para a Assembléia
Geral Extraordinária no dia 13 de junho de 2021, às 11:30 horas, em primeira
convocação com a presença de 2% dos sócios, e em segunda  com qualquer
número às 12:00 horas, em sua sede própria na Rua Sete de Setembro, nº
98 - cob. 01 e 02, Centro - RJ, para deliberarem sobre  a seguinte ordem do
dia: 1 - Discutir e deliberar sobre alterações e substituições na Diretoria.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021.
Genilson Correa Ribeiro (2ª Secretário)

Marcelo Rodrigues de Castro (1º Tesoureiro)
 Edson Ribeiro Magalhães Silva (2º Tesoureiro)

Waldemir Cavalcante de Azevedo (Diretor de Adm. E Patri.)
Luiz Felipe Furtado Coimbra (Dir. de For. AP. Prof. Rel. Sind.)

Niraldo Ignácio da Silva (Dir. Com. Social e Divulgação)
Newton Leão Duarte (Diretor Suplente)

Fabricio Santos Guimarães (Diretor Suplente)
Douglas Porfirio de Azevedo (Diretor Suplente)
Adriano de Souza Andrade (Diretor Suplente)

Sergio Evandro Farias (Conselho Fiscal)
Bruno Mac Cord (Conselho Fiscal)

Marcos Paulo de Souza Vieira (Cons. Fical Suplente)

EDITAL DE PRIMEIRO e SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO
E INTIMAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, mat. 036
Jucerja, estabelecida na Avenida Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704,
Centro, Rio de Janeiro/RJ., tel. (21) 2533-7978,
www.machadoleiloes.com.br, faz saber que, devidamente
autorizada pelo fiduciário/credor ALEXANDRE BASTOS ARAUJO, 
CPF nº 024.163.057-60, venderá, em primeiro público leilão
presencial, no dia 19/07/2021, com início às 14:30 horas, na Av.
Erasmo Braga, nº 227, grupo 704, Centro/Rio de Janeiro-RJ, o
imóvel identificado como apartamento 1105 do edifício situado
nesta cidade, na Rua Prudente de Moraes, nº 1415, Ipanema, Rio
de Janeiro-RJ, com a fração de 178/10.000 e com direito a uma
vaga de garagem, com a fração de 5/10.000, inscrição imobiliária
nº 1951418-1 e CL 07992-1,  tendo o terreno as medidas,
características e confrontações constantes da matrícula nº 88620
do 5º Ofício do Registro de Imóveis, conforme previsto na Lei nº
9.514/1997, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e
13.465/2017, combinada com as cláusulas da Escritura Pública
de Confissão de Dívida e Alienação Fiduciária, lavrada em 21/08/
2017, às fls. 107 do Livro 7482, ato 041, no 10º Ofício de Notas
desta cidade, registrada sob o nº R-17 da matrícula nº 88620 do
5º Ofício do Registro de Imóveis, venda essa que se faz para
pagamento àquele fiduciário/credor da dívida mais acessórios
legais e contratuais, que não foram pagos pela fiduciante/
devedora IASO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ
nº 32.188.591/0001-69, nem por seus fiadores solidários e
principais pagadores,  sócios da fiduciante/devedora, ANTONIO
MACHADO BASTOS, CPF nº 008.615.707-82, e CAROLINA LOBO
MACHADO, CPF nº 014.501.017-12, nos termos da supra referida
escritura, tendo eles sido previamente constituídos em mora, não
a emendaram e, em consequência, consolidada a plena
propriedade em nome do fiduciário/credor. O imóvel será ofertado
a quem mais der, desde que igual ou superior ao valor de R$
3.550.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais),
mais débito informado pelo condomínio, atualizado até 29/06/
2021, relativo às cotas condominiais vencidas no período de 05/
05/2019 a 05/06/2021, no valor de R$ 150.317,96, em ação de
cobrança (processo nº 0262261-48.2019.8.19.0001) em curso
no Juízo da 30ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do
Rio de Janeiro, débitos de IPTU exercícios de 2019, 2020 e 2021,
no valor aproximado de R$ 21.369,20, e débitos Funesbom
exercícios de 2015 a 2020, no valor aproximado de R$ 726,88,
valor aquele fixado nos termos da escritura acima referida. Caso
não haja licitantes no primeiro leilão, fica desde já designado o
dia 29/07/2021, no mesmo horário e local, para a realização do
segundo público leilão, para a venda do imóvel a quem mais der,
desde que igual ou superior ao valor de R$ 3.939.478,29 (três
milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e
oito reais e vinte e nove centavos), fixado com base no valor da
dívida mais os acréscimos especificados nos §§ 2º e 3º do artigo
27 da Lei nº 9.514/1997, que já contempla o débito de condomínio,
IPTU e Funesbom acima informados. Ficam cientes os
interessados de que a arrematação far-se-á mediante o
pagamento imediato pelo arrematante do lanço vencedor
acrescido de 5% de comissão à leiloeira incidentes sobre o
valor da arrematação. Caso o imóvel objeto do leilão esteja
ocupado, o arrematante será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo, na forma do artigo 30 da Lei nº
9.514/1997.  A devedora fiduciante e seus fiadores acima
identificados, ficam desde já cientificados do dia, hora e local
da realização dos leilões. A leiloeira acha-se habilitada a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre
o imóvel objeto do leilão, bem como apresentar as certidões
inerentes ao imóvel e ao fiduciário/credor, e proceder os atos
necessários à formalização da arrematação. Rio de Janeiro,
01 de junho de 2021. Norma Maria Machado.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS                                     
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SINCOFARMA-RIO
CNPJ: 27.904.572/0001-51.

Sede Própria: Av. Almirante Barroso, 02 - 16º e 17º andares - Centro -RJ
CEP. 20031-000 - Tel: (21)2220-8585 - CNPJ: 27.904.572/0001-51.

EDITAL 
De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda categoria do Comércio 
Varejista de Produtos Farmacêuticos do Município do Rio de Janeiro 
para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no 
dia 07 de julho de 2021,  ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM NO AMBIENTE 
VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, às 14:00h, em Primeira 
Convocação e 14h30min., em Segunda Convocação, com qualquer  
número de presentes, para debater e aprovar a seguinte pauta: 1- Avalia-
ção da proposta enviada pelo Sindicato dos Motociclistas - SINDICATO 
DOS EMPREGADOS MOTOCICLISTAS DO ESTADO DO RJ e formalizar 
nossa proposta; 2 - Avaliação da contraproposta enviada pelo Sindicato 
dos Rodoviários - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS URBANOS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, FRETAMENTO, TURISMO, ES-
COLAR, CARGAS, LOGÍSTICA E DIFERENCIADOS DO MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO - SINTRUCAD-RIO 3 - Assuntos Gerais. Informamos 
que em virtude da pandemia de COVID-19 nossa Assembleia acontecerá 
virtualmente pelo aplicativo Zoom e estaremos informando o LINK para os 
senhores em breve. 

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2021.
Felipe Antônio Terrezo – Presidente 

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA ABRALEGAL - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS E 

VEÍCULOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

A Comissão Pró-Fundação da ABRALEGAL - Associação Brasileira das Agências e Veículos Especializados 
em Publicidade Legal é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa 
e financeira, sediada na Avenida Paulista, nº 1.079, 8º andar, conj. 822, Jardim Paulista, São Paulo/SP, vem, 
representada aqui por WLAMIR TADEU DE FREITAS, CONVOCAR, por meio do presente edital, todos os 
interessados, para a Assembleia Geral de Fundação da Associação, que será realizada VIRTUALMENTE, em 
razão das restrições sociais da pandemia, no dia 13/07/2021, às 18h30min em primeira chamada e às 19h00, em 
segunda chamada, com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do Estatuto e Constituição da Associação; 
2. Eleição e Posse dos membros da Diretoria; do Conselho Fiscal, Conselho de Ética e do Conselho Consultivo; 
3. Definição de valores das cotas de associado. A reunião será realizada por meio da plataforma Google Meet, com 
identificação dos presentes. Por questões de segurança, o link da reunião será disponibilizado a partir de 30 (trinta) 
minutos antes da sua realização para aqueles que enviarem e-mail com identificação (RG e CPF) para o endereço 
eletrônico consultoria@camargosilvaconsultoria.com.br, manifestando seu interesse em participar da Assembleia. 
Aqueles que não puderem comparecer poderão se fazer representar por um procurador, com procuração 
respeitando os ditames legais e enviada até o dia anterior para o mesmo e-mail em que manifestou seu interesse. 
Contando com a presença e participação de todos os interessados, subscreve-se o presente edital de convocação.

São Paulo, 28 de junho de 2021
Wlamir Tadeu de Freitas - Presidente da Comissão Pró-Fundação

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DAS AGÊNCIAS E VEÍCULOS
ESPECIALIZADOS EM 
PUBLICIDADE LEGAL

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS – RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta
pela SOCIEDADE CIVIL DE GARATUCAIA que move em face de
PAULO CESAR LOPES NETTO E VALÉRIA FRANCISCO NETTO (pro-
cesso nº 0022360-66.2010.8.19.0003) na forma abaixo:
O DR. IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR Juiz de Direito Titular na
Segunda Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente aos executados: PAULO CESAR
LOPES NETTO (CPF: 497.617.497-20)  e VALÉRIA FRANCISCO
NETTO (CPF: 952.983.637-68), suprindo a exigência contida no
artigo 889, I, do NCPC, que no dia 09/07/2021  às 15:00 horas
será aberto na “modalidade eletrônico” o  1º Leilão Público, através
da plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo
como gestora a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada
na JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ
sob o nº 205, com escritório na Rua República do Líbano nº 16,
salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 12/07/
2021, no mesmo horário pela “melhor oferta” observando o artigo
891 § 1º do CPC o imóvel descrito e avaliado como segue: LAUDO
DE AVALIAÇÃO INDIRETA: I) DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamento
202, com frente para a rua F e a sua respectiva fração ideal de
10,09% da totalidade do terreno e partes comuns, designado por
lote nº 25, quadra E do Loteamento Fazenda Garatucaia no 3º
Distrito de Angra dos Reis/RJ, registrado sob a matrícula nº 3.319
no Cartório do 2º Ofício e cadastrado de IPTU nº
03.01.010.0385.001; II) MÉTODO DE AVALIAÇÃO: Avaliação Indireta,
em razão de encontrar o imóvel fechado e o autor não possuir
chaves para acesso, considerando uma análise comparativa de
informações no mercado imobiliário no Município, no próprio
logradouro e da área de localização; III) DADOS COLETADOS:
Imóvel localizado em área dentro do Condomínio Garatucaia,
situado às margens da BR 101 – Rio Santos, limitrofre ao mar,
dotado de segurança e manutenção nas áreas comuns; Área do
edifício com três pavimentos em boas condições de manutenção,
uma vaga na garagem, sem elevador; IV) AVALIAÇÃO: face ao
exposto, concluo que o valor do ponto de partida para futuras
transações imobiliárias do bem imóvel apresentado fica
estipulado no montante de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta
mil reais). DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em
especial os executados  INTIMADOS por intermédio do presente
Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida
no artigo 889, parágrafo único do NCPC. Dado e passado, Angra
dos Reis, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio do ano de
dois mil e vinte um. Para que produza seus efeitos legais, o
presente Edital encontra-se devidamente assinado
eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha, pelo
Chefe da Serventia e pelo MMº. Dr. Ivan Pereira Mirancos Junior -
Juiz de Direito.

E-commerce: frete é uma das principais 
causas de abandono de compras

No Brasil, cerca de 
55% dos abando-
nos de carrinhos 

das vendas virtuais aconte-
cem por causa do alto cus-
to do frete, de acordo com 
informações da consultoria 
Econsultacy. “Mais do que 
deixar de vender, estas em-
presas arcam com prejuízos 
quando o cliente não fina-
liza a compra, pois foram 
investidos tempo e dinheiro 
na criação do produto e do 
e-commerce. Na ponta do 
lápis, o impacto negativo 
é enorme”, explica Fábio 
Garcia, CEO da +Envios, 
startup de inteligência logís-
tica.

Segundo ele, “em um pa-
ís com dimensões continen-
tais, baixo investimento em 
infraestrutura e problemas 
de segurança, é um desafio 
para as grandes empresas 
oferecer um frete com va-
lores justos para o cliente 
final. Imagine, então, para 
os pequenos e médios em-
presários”, que hoje somam 
mais de 1,3 milhão de lojas 
virtuais, segundo a 6ª edi-
ção da pesquisa “Perfil do 
E-Commerce Brasileiro”, 
feita pelas empresas BigDa-
ta Corp. e PayPal Brasil.

Apesar disso, o comér-
cio eletrônico teve leve 
alta de 0,10% nas vendas 
no Brasil em maio, frente 
a abril, mesmo com o Dia 
das Mães, revela o índice 
MCC-Enet,desenvolvido 
pela Neotrust | Movimen-
to Compre & Confie, em 
parceria com o Comitê de 
Métricas da Câmara Brasi-
leira da Economia Digital 
(camara-e.net).

Pela primeira vez, des-
de o lançamento do índi-
ce MCC-Enet (outubro de 
2019), ao comparar o mes-
mo mês (maio) com o do 
ano anterior, este ano teve 
retração: (-9,10%). Porém, 
no acumulado do ano, as 
vendas seguem positivas: 
14,07%.

Na avaliação por região 
do país, considerando a 
comparação entre maio 
e abril, os resultados fo-
ram: Nordeste (4,74%), Sul 
(4,28%), Norte (1,66%), 
Centro-Oeste (0,10%) e Su-
deste (-1,96%). No acumu-
lado do ano, a configuração 
ficou da seguinte forma: 
Nordeste (29,95%), Cen-
tro-Oeste (29,15%), Norte 
(24,82%), Sul (16,95%) e 
Sudeste (8,66%).

Mesmo com a queda nas 
vendas virtuais na avaliação 
entre maio de 2021 com o 
mesmo mês do ano passa-
do, o faturamento do setor 
teve alta de 8,79%.

A composição regio-
nal, usando como base 
comparativa maio com o 
mês de abril, ficou da se-
guinte forma: Nordeste 
(5,27%), Sul (4,28%), Norte 
(1,63%), Sudeste (-0,82%) 
e Centro-Oeste (-1,63%). 
No acumulado do ano, 
os dados foram: Centro-
-Oeste (40,24%), Nordeste 
(40,05%), Norte (33,27%), 
Sul (28,30%) e Sudeste 
(19,40%).

Em abril de 2021, o co-
mércio eletrônico repre-
sentou 12,8% do comércio 
varejista restrito (exceto ve-
ículos, peças e materiais de 
construção). No acumulado 
dos últimos 12 meses, nota-
-se que a participação do 
virtual no comércio vare-
jista corresponde a 10,9%. 
Esse indicador foi feito a 
partir da última Pesquisa 
Mensal do Comércio do 
IBGE, divulgada no dia 8 
de junho.

Em abril de 2021, a 
composição de compras 

realizadas pela internet, 
por segmento, ficou da 
seguinte forma: equipa-
mentos e materiais para 
escritório, informática 
e comunicação (43,2%); 
móveis e eletrodomésticos 
(27,3%); e tecidos, vestuá-
rio e calçados (10,3%). Na 
sequência, artigos farma-
cêuticos, médicos, orto-
pédicos, de perfumaria e 
cosméticos (7,3%); outros 
artigos de usos pessoal e 
doméstico (6%); hiper-
mercados, supermercados, 
produtos alimentícios, be-
bidas e fumo (3,4%); e, 
por último, livros, jornais, 
revistas e papelaria (2,5%). 
Esse indicador também 
utiliza a Pesquisa Mensal 
do Comércio do IBGE 
como base.

Outra métrica avaliada 
pelo MCC-Enet revela que, 
no trimestre de janeiro a 
março de 2021, 17,2% dos 
internautas brasileiros reali-
zaram ao menos uma com-
pra online. Observa-se uma 
queda de 1,2 p.p em rela-
ção ao trimestre anterior 
(18,4%). Já na comparação 
com o mesmo período em 
2020 (12,3%), houve cresci-
mento de 4,9 p.p.

Venda de imóveis 
residenciais no RJ cresceu 
72% no 1º semestre

Cidade estratégica,  
Maricá ganhará aeroporto

A venda de imóveis 
residenciais na ci-
dade do Rio de 

Janeiro fechou o primeiro 
semestre do ano com um 
aumento de 72% em com-
paração ao mesmo perío-
do do ano passado. Foi o 
melhor semestre desde o 
boom imobiliário de 2013, 
segundo análise do econo-
mista Fred Judice Araujo, 
cofundador e head de Pro-
duto, Marketing e Dados da 
plataforma de tecnologia 
imobiliária HomeHub.

“No acumulado de janeiro 
a junho, na Zona Sul, o pri-
meiro semestre obteve um 
crescimento de 84% em re-
lação ao mesmo período de 
2020. Enquanto, na Barra, o 
crescimento foi de mais de 

100%. Este resultado superou 
em 11% as vendas acumula-
das no primeiro semestre de 
2013”, comenta o executivo.

A média móvel das ven-
das residenciais na Zona Sul 
e na Barra da Tijuca seguem 
em alta, aproximando-se 
dos níveis de 2013, mos-
trando a recuperação em 
“V” do mercado imobiliá-
rio no Rio de Janeiro.

O estudo foi elaborado 
pela área de inteligência da 
HomeHub, que atua em to-
do o estado do Rio de Janei-
ro por meio de escritórios 
e corretores autônomos, e 
teve como base a análise da 
arrecadação de ITBI - Im-
posto de Transmissão de 
Bens Imóveis da Prefeitura 
do Rio de Janeiro.

O prefeito Fabiano Hor-
ta recebeu, nesta quinta-
-feira, o prefeito de Niterói, 
Axel Grael, e o ex-prefeito 
daquela cidade, Rodrigo 
Neves, na sede da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
de Maricá (Codemar) para 
uma visita às instalações do 
aeroporto da cidade.

Os prefeitos conversa-
ram sobre a necessidade de 
integrar o planejamento de 
desenvolvimento de Niterói 
com o de Maricá. Segundo 
o prefeito de Niterói, Axel 
Grael, provavelmente nas 
próximas duas décadas, o 
que vai ter de novidade na 
região metropolitana ou até 
mesmo no estado, “vai ser 
muito para o lado de cá”, 
disse.

Entretanto para Axel, o 
momento ainda é bem crí-
tico. “Na saída desse mo-
mento de pandemia, a gran-
de responsabilidade que 
nós vamos ter é a retomada 
da economia, do emprego 
e do cotidiano das pessoas. 
Então, é o que está sendo 
feito aqui em Maricá em 
termos de planejamento e 
de desenvolvimento, o que 
nós estamos fazendo lá. Se 
juntamos com ativos fun-
damentais que temos, como 
uma das maiores universi-
dades do país, com toda sua 
capacidade e uma massa 
crítica que temos nas duas 
cidades para gerar ideias, 
gerar oportunidades para 
cá, é muito potente”, ressal-
tou Grael.
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LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO. CIA ABERTA.
CNPJ . 05.495.546/0001-84. - NIRE: 33300271406.

Assembleia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam convocados 
os senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em Liquidação a participar da  
AGE a ser realizada em 30/07/2021, às 10h, de forma exclusivamente virtual via 
plataforma Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - APROVAÇÃO 
DA 3ª PARTILHA ANTECIPADA DE ATIVO, NOS TERMOS DO ART. 215, §1º DA LEI  
Nº 6.404/76. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Litela, na sua página 
na internet (http://www.litelabrasil.com.br) e nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br) e da 
B3 S.A. (www.b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas 
na AGE. RJ,30/06/2021. Arthur Prado Silva - Presidente do Conselho de Adm.

EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO
REALIZADA EM 01/07/2021 DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,

PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DE ITAPERUNA - RJ - SINPROITA - PARA NOVO

MANDATO QUADRIENAL DE 10/08/2021 ATÉ 10/08/2025
O Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE
ITAPERUNA - RJ - SINPROITA, CNPJ nº 23.178.519/0001-60, Certidão
Sindical nº 46871.000950/2015-71, com sede sito a Rua Coronel Pimenta
nª 40, sala 104, Centro, Itaperuna, RJ, CEP 28300-000, COMUNICA A
QUEM INTERESSAR POSSA O RESULTADO DA ELEIÇÃO SUPRACITADA:
O resultado total somando-se as duas urnas coletoras foi de 64 (Sessenta
e quatro) votos válidos como SIM pela eleição dos membros da CHAPA
01 SITUAÇÃO, zero votos nulo e zero votos em branco. Foram
eleitos os seguintes candidatos nos respectivos cargos:  DIRETOR
PRESIDENTE: Dalzy Schuab Moulins; DIRETOR VICE-PRESIDENTE: Guilherme
Otávio Nascimento Lopes; DIRETOR SECRETÁRIO: Leandro César de
Campos Miranda; DIRETOR TESOUREIRO: Caue Icaro Fonseca Porto da
Silva; DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Hemar Barbosa Palhano;
DIRETORA SOCIAL: Pollianna Teixeira Rocha; DIRETOR DE PATRIMÔNIO:
Marcos Antônio Rodrigues Barreto; 1º DIRETOR SUPLENTE: Geraldo Tavares
Motta; 2ª DIRETORA SUPLENTE: Silvana Soares Abreu Biasotto; 3º DIRETOR
SUPLENTE: Aloisio Tadeu Maciel Martins; 4ª DIRETORA SUPLENTE: Amanda
Carvalho Manhães; 5º DIRETOR SUPLENTE: Evando Abílio Carvalho; 6º
DIRETOR SUPLENTE: Paulo Lopes Rangel; 7º DIRETOR SUPLENTE: Antonio
Carlos Bandeira Dias; DIRETOR TITULAR DO CONSELHO FISCAL: Mayckel
Martins de Almeida; DIRETOR TITULAR DO CONSELHO FISCAL: Gumercindo
Teixeira de Carvalho Neto; DIRETOR TITULAR DO CONSELHO FISCAL:
Cláudio Nogueira da Silva e DIRETOR SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL:
Luiz Cláudio Pereira. A cerimônia de posse está marcada para o dia 10 de
agosto de 2021 as 10:00hs na sede do Sindicato. Itaperuna/RJ, 02 de julho
de 2021. Dalzy Schuab Moulins - CPF 041.952.817-25 - Diretor Presidente.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - “Assembleia Geral Ordinária”

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar 
os(as) Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia Ge-
ral Ordinária do Condomínio do Edifício Jeribá, que será realizada no pró-
ximo dia 08 de julho de 2021 – quinta-feira, no próprio condomínio, às 20:00 
horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou às 20:30 horas, em 
segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para dis-
cutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do 
Dia”: 1) Aprovação das contas referentes ao período de 08/2020 a 05/2021; 
2) Aprovação do orçamento para o próximo período – 2021/2022; 3) As-
suntos Gerais. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em função da Pandemia 
do Coronavírus (COVID-19) e por determinação da Sra. Síndica, informamos 
que a assembleia será organizada de modo que ocorra da forma mais célere 
possível. Serão adotadas as medidas de prevenção e distanciamento social 
para realização da reunião, tais como: - As cadeiras serão espaçadas com, no 
mínimo, 2 metros de distância entre si; - O condomínio disponibilizará álcool 
em gel para uso de todos os presentes; - O uso de máscaras será obrigatório 
para todos os presentes, conforme determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, de 
03.06.2020. Para votação ou participação na assembleia, o condômino 
deverá estar quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) 
sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assem-
bleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino 
deverá estar munido de procuração outorgada com observância das 
normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 
do Código Civil). Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021. PROTEL ADMINIS-
TRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. Alfredo Lopes de Souza Júnior. Diretor.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
21/06/21: Data, Local e Horário: Ao 21/06/21, às 09:00hs (BRT), por tele/vide-
oconferência (Microsoft Teams). Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presença: Dispen-
sada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: Outros assuntos. 
Deliberações: Como outros assuntos, os membros do Conselho de Adminis-
tração aprovaram por unanimidade dos votos e sem ressalvas: (1) Aceitar e 
homologar o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Liu Wenfeng do cargo 
de Diretora Financeira, conforme carta de renúncia datada de hoje; (2) Con-
firmar, em razão da obtenção da correspondente autorização de residência e 
trabalho no país, a nomeação da Sra. Hong Ma, chinesa, casada, portadora 
carteira de identidade para estrangeiros RNM F3650181, inscrita no CPF sob o 
n° 066.166.307-81, com domicílio comercial na Praia de Botafogo, nº 300 – 7º 
andar, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil, para o cargo de Diretora 
Financeira da Companhia, conforme indicação feita na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 22/01/20, registrada na Junta Comercial do Es-
tado do RJ – JUCERJA sob o n° 00003841943, em sessão de 28/01/20, e 
rerratificação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 
30/03/20, registrada na Junta Comercial do Estado do RJ – JUCERJA sob o 
n° 00003867932, em sessão de 08/04/20. A Sra. Hong Ma toma posse neste 
ato, apresentando a Declaração de Desimpedimento para os fins do art. 147, 
§§ 1º e 2º da Lei n° 6.404/76, e permanecerá em seu cargo até 25/05/22; (3) 
Em razão da deliberação acima os Conselheiros resolveram, ainda, consoli-
dar a Diretoria da Companhia, composta pelos seguintes membros, todos com 
domicílio comercial na Praia de Botafogo, nº 300 – 7º andar, Botafogo, na Ci-
dade e Estado do RJ, Brasil, e mandatos que se encerrarão em 25/05/22: (a) 
Sr. Mariano Carlos Ferrari, italiano, casado, engenheiro, portador da carteira 
de identidade para estrangeiros RNE G481401-W, inscrito no CPF sob o n° 
065.106.367-19 – Diretor Presidente; (b) Sra. Hong Ma, chinesa, casada, por-
tadora da carteira de identidade para estrangeiros RNM F3650181, inscrita no 
CPF sob o nº 066.166.307-81 – Diretora Financeira; (c) Sra. Lorena Domin-
guez Espido, espanhola, solteira, geóloga, portadora da carteira de identidade 
para estrangeiros RNE G4142654, inscrita no CPF sob o nº 064.704.907-43 
– Diretora de Operações; (d) Sr. Lianhua Zhang, chinês, casado, portador 
carteira de identidade para estrangeiros RNM F269370B, inscrito no CPF sob 
o n° 065.805.467-86 – Vice Diretor de Operações; e (e) Sra. Gilberta Maria 
Lucchesi, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 
98.758 da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção RJ, inscrita no CPF sob o 
nº 031.322.767-58 – Vice Diretora Financeira. Encerramento: Oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Car-
los Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. 
Manuel Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin, José Carlos de Vicente Bravo, 
Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel Mu-
rillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. 
Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Li-
vro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. RJ, 
21/06/2021. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja nº 
4094896 em 30/06/2021.

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL – RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança

proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROBERT que move
em face do ESPÓLIO DE NANCY DA COSTA ARAÚJO POLICANI

(processo nº 0424969-50.2016.8.19.0001) na forma abaixo:
A DRA. ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA Juíza de
Direito Titular na Décima Sexta Vara Cível da Comarca da Capital
do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente
ao ESPÓLIO DE NANCY DA COSTA ARAÚJO POLICANI
(CPF: 374.768.907-87), suprindo a exigência contida no artigo 889,
I, do NCPC, que no dia 15/06/2021  às 15:00 horas  será aberto
na “modalidade eletrônico” o  1º Leilão Público, através da
plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como
gestora a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na
JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ sob o
nº 205, com escritório na Rua República do Líbano nº 16, salas:
501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a
quem mais der acima da avaliação, ou no dia 17/06/2021, no
mesmo horário pela “melhor oferta” observando o artigo 891 § 1º
do CPC o imóvel descrito e avaliado como segue: LAUDO DE
AVALIAÇÃO INDIRETA: Em razão de ter sido informada pelo porteiro,
que se identificou como Kledson Nunes Santos, que o ocupante
do imóvel não se encontrava no local no momento da diligência,
promovo a AVALIAÇÃO INDIRETA do imóvel. IMÓVEL AVALIADO:
APARTAMENTO - situado na Avenida Prado Júnior nº 281,
apartamento 1008, bairro: Copacabana – RJ. ATRIBUO ao imóvel
acima descrito e sua correspondente fração ideal do domínio
útil do respectivo terreno o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta  mil reais). DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as
partes em especial a executada revel e cônjuge INTIMADOS por
intermédio do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo
assim a exigência contida no artigo 889, parágrafo único do
NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 26 (vinte e seis) dias
do mês de abril do ano de dois mil e vinte um. Para que produza
seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente
assinado eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina
Façanha, pelo Chefe da Serventia e pelo MMª. Dra. Adriana Sucena
Monteiro Jara Moura – Juíza de Direito.

Três perguntas: as fraudes, o comércio eletrônico e as contas digitais
Por Jorge Priori

O crescimento do 
comércio ele-
trônico e da digi-

talização dos relacionamen-
tos financeiros, gerada pelos 
bancos digitais e fintechs, 
está sendo acompanhado 
pelo aumento das fraudes. 
Por exemplo, segundo o es-
tudo Fighting Online Pay-
ment Fraud in 2021 (Lutan-
do contra a Fraude Online 
em 2021), elaborado pela 
Junniper Research, as per-
das do e-commerce em es-
cala global deverão atingir 
US$ 20 bilhões neste ano, 
um aumento de 18% com-
parado a 2020, quando as 
fraudes somaram US$ 17,5 
bilhões. O estudo não abriu 
os valores por país.

Para que tenhamos 
uma ideia desse impacto 
em um setor da econo-
mia global, a International 
Air Transport Association 
(Associação Internacio-
nal de Transporte Aéreo) 
estimou, através do es-
tudo Fraud in the Airline 
Industry (Fraude na In-
dústria das Companhias 
Aéreas), divulgado em jul-
ho de 2020, que as fraudes 
no comércio eletrônico 
deste setor causam perdas 

equivalentes a 1,2% do 
seu faturamento anual, um 
valor de no mínimo US$ 1 
bilhão.

Com relação aos rela-
cionamentos financeiros, 
em setembro de 2020 a 
Febrabran divulgou o au-
mento dos golpes finan-
ceiros, mesmo com os ban-
cos investindo cerca de R$ 
2 bilhões ao ano em siste-
mas de tecnologia da infor-
mação voltados para segu-
rança.

Conversamos sobre o im-
pacto dessas fraudes, e seus 
principais tipos, com Luiz 
Matos, CEO da B2e Group, 
empresa especializada em 
sistemas antifraude e de 
aceleração de vendas.

Considerando a cres-
cente digitalização de 
relacionamentos bancári-
os, concessões de crédito 
e do comércio eletrônico, 
como você tem visto a 
questão das fraudes que 
impactam esses merca-
dos?

Com o advento da Cov-
id-19 houve uma aceleração 
no processo de digitalização 
das empresas e no relacio-
namento com os clientes. 
Naturalmente, a fraude 
acompanhou a tendência, e 

por conta do “anonimato” 
do agente fraudador, ela se 
expandiu e se tornou mais 
relevante.

De acordo com a Febra-
ban, as instituições reg-
istraram no ano passado 
um aumento de 80% nas 
tentativas de ataques de 
fraudadores online. Hoje, 
a fraude se faz presente 
na concessão de crédi-
to pessoal, crédito para 
aquisição de veículos, em 
abertura de contas digitais 
e sobretudo no comércio 
eletrônico.

Quais são os princi-
pais tipos de fraude que 
ocorrem na concessão de 
crédito e onboarding de 
abertura de cadastros? O 
que pode ser feito para 
evitá-las?

Há diverso tipos de 
fraudes sendo praticadas 
no mercado, mas citarei as 
três mais relevantes que di-
zem respeito à concessão 
de crédito e abertura de ca-
dastros:

Fraude de identidade – o 
fraudador “rouba” dados 
do cliente verdadeiro e ad-
quire bens ou serviços em 
nome dele;

Fraude Sintética – se 
difere um pouco da fraude 

de identidade à medida 
que existem fragmentos de 
dados reais novos e dados 
fictícios combinados. Um 
exemplo disso é criar um 
CPF novo e tentar vincu-
lá-lo a dados reais de uma 
outra pessoa. O que mais 
contribui para este tipo de 
fraude é o grande número 
de dados “vazados” no 
mercado nos últimos me-
ses;

Falsificação de documen-
tos – o fraudador utiliza 
informações e documentos 
falsos sobre si (RG, local 
de residência, local de trab-
alho etc.) para obter acesso 
à contas e linhas de crédito.

Toda empresa pode evi-
tar fraudes usando parceiros 
especializados que tenham 
tecnologia de ponta. Tudo 
tem que ser muito rápido 
também. Nosso sistema, 
por exemplo, efetua cente-
nas de cruzamentos e fraud-
scorings que identificam em 
segundos um cadastro sus-
peito e alerta o cliente. É 
o tipo de investimento que 
sempre se paga porque a 
fraude não é recuperável na 
maioria das vezes.

O comércio eletrônico 
tem sido impactado por 
quais tipos de fraudes? 

O que pode ser feito para 
evitá-las?

Sem dúvida, o comércio 
eletrônico cresceu muito 
nos últimos anos com o uso 
mais amplo de celulares e 
acesso à internet por parte 
da população. Mas se por 
um lado ele permite aces-
sar clientes sem os custos 
das lojas físicas, ao mesmo 
tempo ele se tornou alvo 
recorrente e consolidado 
dos fraudadores. Isso é re-
alidade de todos os segmen-
tos.

Se pegarmos o setor do 
turismo, que segundo es-
tudo da IBM é um dos 
principais alvos dos ataques 
por conta do ticket médio 
elevado, as fraudes aconte-
cem na compra de produ-
tos, serviços, vouchers, 
passagens e pacotes aéreos, 
corroendo as margens dos 
empresários.

No comércio eletrônico 
podemos dividir as fraudes 
em:

Fraudes com cartão de 
crédito – a mais comuns 
entre as modalidades de 
fraude, quando o fraudador 
consegue acesso aos dados 
do cartão do cliente, fisica-
mente ou de maneira vir-
tual. O titular do cartão só 
tem ciência que seu cartão 

foi utilizado quando recebe 
a fatura;

Phishing – é um método 
elaborado, onde o frauda-
dor cria um site parecido 
com a loja ou programa de 
fidelidade original e cap-
tura os dados de usuário e 
senha do cliente. Uma vez 
em posse desses dados, ele 
passa a utilizá-los em com-
pras em benefício próprio;

Autofraude – neste caso, 
o agente é o próprio cliente. 
Depois que efetua a com-
pra verídica, se valendo do 
Código do Consumidor, 
ele contesta a compra para 
não pagar pelo bem ou ser-
viço. Este fraudador pode 
ser facilmente identificado 
e impedido de fazer novas 
compras;

Fraude Amiga – esse tipo 
de fraude é similar à fraude 
de cartão de crédito, porém a 
diferença é que um amigo ou 
familiar se utiliza do cartão 
do cliente sem a sua ciência.

Para se evitar e mitigar 
essas fraudes, é necessário 
contar com tecnologia de 
ponta e conhecimento es-
pecífico. As ferramentas 
precisam ser completas e 
atualizadas constantemente 
para se manter pari passu 
com as estratégias dos frau-
dadores.

Começa o Censo de Capitais Estrangeiros no país
Prazo de declaração vai até 16 de agosto

Começou nessa 
quinta-feira  o pra-
zo de declaração da 

edição quinquenal do Cen-
so de Capitais Estrangeiros 
no país. Realizado pelo Ban-
co Central, o levantamento 
mensura dados econômicos 
e financeiros de empresas e 
fundos de investimento no 
Brasil que tenham partici-
pação societária de investi-
dores residentes no exterior. 

Conforme o Relatório de 
Investimento Direto 2020, 

os principais países inves-
tidores no Brasil em 2019, 
pelo critério de investidor 
imediato (origem imediata 
dos recursos) eram: Países 
Baixos (US$149,8 bilhões); 
EUA (US$108,9 bilhões); e 
Espanha (US$76 bilhões). 
Já pelo critério de investidor 
final (investidor efetivamente 
beneficiário do investimen-
to), os principais países in-
vestidores diretos eram EUA 
(US$145,1 bilhões); Espanha 
(US$79,1 bilhões); e França 

(US$41 bilhões).
Nesta edição, a expecta-

tiva do BC é que aproxima-
damente 25 mil declarações 
sejam entregues nesta edição. 
A declaração pode ser fei-
ta até 16 de agosto, quando 
termina. Devem participar 
do Censo 2021, edição quin-
quenal, todas as empresas e 
fundos de investimento com 
participação societária direta 
de investidores não residen-
tes no Brasil em seu capital 
social em 31/12/2020. Em-

presas que tenham passivos 
externos de créditos comer-
ciais com valor igual ou supe-
rior a US$1 milhão, mesmo 
sem participação societária 
de não residente, também 
estão obrigadas a declarar. 
Quem não enviar as infor-
mações, ou informar dados 
falsos, incompletos ou incor-
retos, ou ainda fora do prazo, 
está sujeito a multa de até R$ 
250 mil.

“O Censo tem como fi-
nalidade a elaboração de es-

tatísticas macroeconômicas 
do setor externo, sobretudo 
as relacionadas ao Investi-
mento Direto no País (IDP), 
de acordo com o padrão 
metodológico internacional. 
Como todas as estatísticas 
oficiais, as do setor externo 
são um bem público, e per-
mitem, por exemplo, a com-
paração, avaliação e formula-
ção de políticas econômicas 
e de estabilidade financeira”, 
explicou o chefe no Departa-
mento de Estatísticas do BC 

(DSTAT), Fernando Rocha.
O BC entende que o Cen-

so é um instrumento impor-
tante para o país cumprir 
seus compromissos estatísti-
cos internacionais, com Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI) e o G20, entre outros 
organismos, e relaciona-se 
com a Agenda BC#, na di-
mensão transparência. Pa-
ra fazer a declaração, basta 
acessar o sistema e enviar as 
informações. O prazo final é 
16 de agosto. 



6    l  Monitor MercantilSexta-feira, 2 de julho de 2021Financeiro

OPTFIBER TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 
CNPJ/ME nº 29.605.283/0001-87 - NIRE 35.231.381.076

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da Optfiber Telecomunicações Ltda. (“Sociedade”) a se 
reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se aos 12 dias de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede 
da Sociedade, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, no 102, 
sala 1107, Jardim Flórida, CEP 13208-703, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: des-
tituição de membros da administração da Sociedade, conforme Cláusula Décima do Contrato Social 
da Sociedade e artigo 1.063, §1º, do Código Civil. São Paulo, 2 de julho de 2021. Adriano Simão 
Santiago - Administrador; Nelson Alexandre Funaro Zanotti de Alvarenga - Administrador. 

KOVR SEGURADORA S.A.
CNPJ 42.366.302/0001-28

AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Acionistas da Companhia avisados de que, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 
30 de junho de 2021, terão o prazo de 30 dias, contados da publicação deste Aviso de Acionistas, para que se manifestem, por 
escrito, se possuem interesse em agruparem-se e/ou adquirirem frações de ação de titularidade da acionista controladora com 
o fito de deter 1 (uma) ação emitida pela Companhia. Na hipótese de, decorrido o prazo de 30 dias, não haver acionistas interes-
sados em possuir 01 (uma) ação de emissão da Companhia, a Companhia irá adquirir estas frações de ações, mantendo-as em 
tesouraria, mediante pagamento aos acionistas do valor patrimonial da ação, apurado com base nas demonstrações financeiras 
de 31/12/2020, qual seja, R$ 0,34407, multiplicado pelo número de ações detidas antes do grupamento de ações. O valor apurado 
deverá ser pago pela Companhia, no prazo de até 10 dias, contados do decurso do prazo de 30 dias concedido aos acionistas para 
adquirirem frações de ação para completar 1 (uma) ação, diretamente aos acionistas ou através de crédito em conta corrente 
aberta no Banco Máxima S.A., devendo o interessado comparecer nesta instituição financeira, munido da documentação compro-
batória, para receber seu crédito. São Paulo/SP, 30 de junho de 2021. Thiago Coelho Leão de Moura, Presidente.

KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ 17.479.056/0001-73

AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Acionistas da Companhia avisados de que, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de junho 
de 2021, terão o prazo de 30 dias, contados da publicação deste Aviso de Acionistas, para que se manifestem, por escrito, se possuem inte-
resse em agruparem-se e/ou adquirirem frações de ação de titularidade da acionista controladora com o fito de deter 1 (uma) ação emitida 
pela Companhia. Na hipótese de, decorrido o prazo de 30 dias, não haver acionistas interessados em possuir 01 (uma) ação de emissão da 
Companhia, a Companhia irá adquirir estas frações de ações, mantendo-as em tesouraria, mediante pagamento aos acionistas do valor 
patrimonial da ação, apurado com base nas demonstrações financeiras de 31/12/2020, qual seja, R$ 89,84088, multiplicado pelo número de 
ações detidas antes do grupamento de ações. O valor apurado deverá ser pago pela Companhia, no prazo de até 10 dias, contados do decurso 
do prazo de 30 dias concedido aos acionistas para adquirirem frações de ação para completar 1 (uma) ação, diretamente aos acionistas ou 
através de crédito em conta corrente aberta no Banco Máxima S.A., devendo o interessado comparecer nesta instituição financeira, munido 
da documentação comprobatória, para receber seu crédito. São Paulo/SP, 30 de junho de 2021. Geraldo Henrique de Castro, Presidente.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EM 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/19 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 
e as correspondentes Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao período encerrado 
naquela data. Rio de Janeiro, 30/04/2020.A Diretoria

Ativo Nota 2019 2018
Circulante 1.032 546
Caixa e equivalente de caixa 5 13 101
Instrumentos financeiros 6 419 445
Partes Relacionadas 7 600 -
Não Circulante 204.133 154.807
Investimentos 8 203.187 153.801
Propriedade para investimento 9 486 486
Imobilizado 10 460 520
Total do Ativo 205.165 155.353
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante 1.358 160
Imposto de renda e contribuição social 11 - 120
Partes Relacionadas 7 1.358 40
Não Circulante 52.640 35.848
Provisão para impostos e contribuições diferidos 12 52.640 35.848
Patrimônio líquido 13 151.167 119.345
Capital social 52.148 52.148
Reservas de lucros 99.019 67.197
Prejuízos acumulados - -
Total do passivo e do patrimônio líquido 205.165 155.353

Nota 2019 2018
Receitas e receitas operacionais 48.640 103.871
. Despesas gerais e administrativas 14 (686) (1.185)
. Depreciação e amortização (60) (64)
. Ajuste ao valor justo de participações 8 49.386 105.436
. Outras despesas operacionais - (316)
Resultado financeiro (26) 404
. Receitas financeiras - 404
. Despesas financeiras (26) -
Resultado antes da tributação sobre 
 o lucro e participações 48.614 104.275
Imposto de renda e contribuição social (16.792) (35.968)
. Provisão para imposto de renda - corrente 11 - (85)
. Provisão para contribuição social - corrente 11 - (35)
. Provisão para imposto de renda - diferido 12 (12.347) (26.359)
. Provisão para contribuição social - diferido 12 (4.445) (9.489)
Lucro líquido do exercício 31.822 68.307
Quantidade de ações: 9.718.822 9.718.822
Lucro por lote de mil ações - R$ 3,27 7,03

(Em MR$) Capital 
social

Reservas 
de lucro

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2017 16.978 - (1.110) 15.868
Aumento do capital social 35.170 - - 35.170
Lucro líquido do exercício - - 68.307 68.307
Destinação do resultado:
Constituição da reserva legal 3.415 (3.415) -
Constituição da reserva de
 retenção de lucros 63.782 (63.782) -
Saldos em 31/12/2018 52.148 67.197 - 119.345
Lucro líquido d o exercício - - 31.822 31.822
Destinação do resultado:
Constituição da reserva legal - 1.591 (1.591) -
Constituição da reserva de
 retenção de lucros - 30.231 (30.231) -
Saldos em 31/12/2019 52.148 99.019 - 151.167

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2019 2018
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 48.614 104.275
Ajuste da depreciação 60 64
Ajuste ao valor justo de investimentos em participações (49.386) (105.436)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
. Instrumentos financeiros 26 445
. Impostos a compensar - 23
. Partes relacionadas 718 65
Caixa líquido aplicado nas operações 32 (564)
Impostos pagos (120) -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (88) (564)
Fluxo de caixa das atividade de financiamento:
. Integralização de capital - -
Caixa líquido proveniente das ativ. de financiamento - -
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (88) (564)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 101 665
Caixa e equivalentes de caixa no encerramento do período 13 101

1. Contexto operacional. A Brasil Realty Empreendimentos S/A, atual denomi-
nação social da Máxima Realty S/A, foi constituída em 15/02/2011, tendo como 
objeto social: (i) o financiamento de projetos de empreendimentos imobiliários 
de qualquer natureza; (ii) a participação em Companhias que tenham por objeto 
social atividade de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de qual-
quer natureza; (iii) prestação de serviços de consultoria em assuntos relativos ao 
mercado imobiliário, incluindo aquisição de carteiras imobiliárias; e (iv) compra e 
venda de bens imóveis prontos ou a construir, residenciais e comerciais, terrenos 
e frações ideais, a locação e administração. 2. Apresentação das demonstrações 
financeiras. As demonstrações financeiras da Brasil Realty Empreendimentos 
S/A são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas com base nas 
disposições contidas na NBC TG 1.000 – Contabilidade para pequenas e médias 
empresas, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/09. As presentes demonstra-
ções financeiras foram aprovadas pela Administração em 31/03/2020. 3. Resumo 
das principais práticas contábeis. a. Moeda funcional e moeda de apresentação. 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais, que é a 
moeda funcional da Companhia. b. Caixa e equivalente de caixa. Foram conside-
rados como caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades e os instrumentos 
financeiros altamente líquidos, sujeitos a um risco insignificante de mudança de 
valor. Incluem caixa e saldo positivo em conta movimento. c. Ativos financeiros. A 
companhia classifica seus ativos financeiros sob a categoria mensurados ao valor 
justo através do resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de 
seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. d. Redução do valor recuperá-
vel de ativos financeiros. A Empresa avalia na data das demonstrações financeiras 
a existência de evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo 
de ativos financeiros, não seja recuperável. Um ativo financeiro, ou grupo de ati-
vos financeiros, é considerado como não recuperável se, e somente se, houver 
evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou 
mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo 
(“um evento de perda” incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo 
de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou do grupo de ativos financeiros, 
que possa ser razoavelmente estimado. e. Investimentos em participações. A em-
presa possui investimentos em participações e está enquadrada como entidade 
de investimento, por não ter como objetivo o controle de suas investidas mas 
simplesmente a obtenção retorno sobre seus resultados. Os investimentos estão 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. f. Propriedade para investi-
mento. Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo 
de aquisição ou de construção, incluindo custos da transação. Após o reconheci-
mento inicial, propriedades para investimento são apresentadas ao custo menos 
depreciação. Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou 
quando a propriedade para investimento deixa de ser permanentemente utiliza-
da e não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua venda. A diferença 
entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na 
demonstração do resultado no período da baixa. Transferências são feitas para a 
conta de propriedade para investimento, ou desta conta, apenas quando houver 
uma mudança no seu uso. g. Imobilizado. É registrado pelo custo de aquisição. A 
depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas anuais que refle-
tem o tempo estimado de utilização do imóvel sendo: . Benfeitorias em imóveis 
de terceiros – 20% a.a. h. Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo. Um 
passivo é reconhecido no balanço quando a companhia possui uma obrigação le-
gal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Um ativo é reco-
nhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 
serão gerados em favor da companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando 
sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso 
contrário, são demonstrados como não circulantes. i. Apuração do resultado. As 
receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência do exercício. 
j. Receitas financeiras e despesas financeiras. As receitas financeiras abrangem 
receitas de juros sobre aplicações financeiras, e outras receitas diversas. Essas 
receitas de juros são reconhecidas no resultado. A companhia também possui 
receita com variação cambial, ao qual é contabilizada, também, diretamente no 
resultado. As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, despesas com 
juros sobre empréstimos e encargos financeiros sobre tributos. Essas despesas 
de juros são reconhecidas no resultado. Custos de empréstimo que não são dire-
tamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável 
são mensurados no resultado através dos juros efetivos. k. Imposto de renda e 
contribuição social. A Companhia optou por apurar o imposto de renda e contri-
buição social trimestral de acordo com as regras do lucro presumido. A base de 
cálculo é assim composta: a) Receita da atividade imobiliária: presunção de 8% 
para o imposto de renda e 12% para a contribuição social. b) Receita da prestação 
de serviços: presunção de 32% para o imposto de renda e para a contribuição 
social. c) Demais receitas: são acrescidas integralmente à base de cálculo. Sobre 
a base de cálculo é aplicada a alíquota de 15% para o imposto de renda mais o 
adicional de 10% sobre o que ultrapassar a R$60, e 9% para a contribuição social. 
l. Contingências. Os assuntos contingentes são avaliados tempestivamente pela 
Administração juntamente com seus consultores jurídicos internos e externos, 
e, com base na expectativa de êxito destes assuntos, a Administração constitui 
ou não provisão para contingências. m. Estimativas contábeis. A elaboração de 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro 
de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estima-
tivas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, a provisão para 
contingências e a valorização de instrumentos financeiros. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
A Companhia revisa as estimativas e premissas periodicamente. n. Informação 
por segmento. Um segmento operacional é um componente da companhia que 
desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em 
despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros 
componentes da Companhia. A companhia e suas controladas operam em ape-
nas um segmento. 4. Ajustes de exercícios anteriores. Correspondem reclassifica-

ção para conta de lucros acumulados dos saldos registrados na conta de ajustes 
patrimoniais no exercício de 2018.
Balanço patrimonial em 31/12/2019
 e 2018 (em milhares de reais) 2018 Ajustes

2018  
Ajustado

Ativo 155.353 - 155.353
Circulante 154.347 (153.801) 546
Caixa e equivalente de caixa 101 101
Instrumentos financeiros 154.246 (153.801) 445
Partes Relacionadas - - -
Não Circulante 154.807 153.801 154.807
Investimentos 153.801 153.801 153.801
Propriedade para investimento 486 486
Imobilizado 520 - 520
Passivo e Patrimônio Líquido 155.353 - 155.353
Circulante 160 - 160
Imposto de renda e contribuição social 120 - 120
Adiantamento p/futuro aumento de Capital 40 - 40
Não Circulante 35.848 - 35.848
Prov. p/impostos e contribuições diferidos 35.848 - 35.848
Patrimônio líquido 119.345 - 119.345
Capital social 52.148 - 52.148
Ajustes patrimoniais 69.588 (69.588)
Prejuízos acumulados (2.391) 2.391
Reservas de lucros - 67.197 67.197
Demonstração do resultado em
31/12/2019 e 2018 (em milhares de reais) 2018 Ajustes

2018 
Ajustado

Receitas e receitas operacionais (1.565) 105.436 103.871
Despesas gerais e administrativas (1.185) - (1.185)
Depreciação e amortização (64) - (64)
Ajuste ao valor justo de participações - 105.436 105.436
Outras despesas operacionais (316) - (316)
Resultado financeiro 404 - 404
Receitas financeiras 404 - 404
Despesas financeiras - - -
Resultado antes da tributação sobre
 o lucro e participação (1.161) 105.436 104.275
Imposto de renda e contribuição social (120) (35.848) (35.968)
Provisão para imposto de renda - corrente (85) - (85)
Provisão para contribuição social - corrente (35) - (35)
Provisão para imposto de renda - diferido - (26.359) (26.359)
Provisão para contribuição social - diferido                - (9.489) (9.489)
Lucro líquido do exercício (1.281) 69.588 68.307
Quantidade de ações: 9.718.822 - 9.718.822
Lucro por lote de mil ações - R$ -0,13 - 7,03
5. Caixa e equivalente de caixa 2019 2018
Depósitos bancários 13 101
6. Instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros estão assim compostos:

Quantidade 
de cotas

Valor de 
custo

Valor de mercado
2019 2018

Cotas de fundo em participações 116,30 245 245 246
Cotas de fundo imobiliário 37.075,57 200 174 199
Totais - 445 419 445
7. Partes relacionadas. Os saldos referentes a transações com partes relacionadas, 
as quais foram realizadas em condições usuais de mercado, estão configurados 
na rubrica de Depósitos bancários que são mantidos pelo Banco Máxima S.A.
O saldo em 2019 é de R$13 (R$101 – 2018). 2019 2018
SPE Medical Tower Incorporadora S. A. (a) 600 -
Total do ativo 600 -
Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliário – FII (b) 1.358 40
Total do passivo 1.358 40
(a) Refere-se a Instrumento particular de mútuo firmado com a SPE Medical To-
wer Incorporadora S. A., no valor de R$600, com o prazo previsto para 1 (um) 
ano em parcela única, acrescida de juros moratórios e corrigida pelo IGPM/FGC. 
(b) Refere-se a adiantamentos para futuro de capital (AFAC´ s) realizados pelo 
acionista Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliário – FII, no valor total de 
R$1.358 correspondentes a subscrição de 110.586 ações. Os adiantamentos fo-
ram realizados nas seguintes datas:

Valor - R$ Quantidade de Ações
Data Unitário Acumulado P.U. Unitário Acumulado

15/02/2019 200 200 12,28 16.287 16.287
06/05/2019 308 508 12,28 25.081 41.368
15/08/2019 200 708 12,28 16.287 57.655
27/09/2019 600 1.308 12,28 48.860 106.515
06/12/2019 50 1.358 12,28 4.072 110.586

Os AFAC´ s descritos acima foram convertidos em ações na Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 19 de março de 2020. 8. Investimentos em 
participações. A companhia está enquadrada em entidade de investimento. Os 
investimentos em participações estão descritos abaixo:

Investidas
SPE Medical Tower

Quantidade de 
ações detidas

Participação no 
capital social

Valor de 
Custo

 Incorporadora S/A 1.050.750 75,00% 39.255
WWS Holding S/A 1.000.000 100,00% 1.000
Focus Participações Ltda. 8.110.000 100,00% 8.110
Total - - 48.365
Nos exercícios de 2019 e 2018 as investidas foram avaliadas a valor justo conforme 
laudo de avaliação elaborado pela empresa IPÊ Avaliações. O laudo foi elaborado 
pela abordagem de renda, através da projeção de Fluxo de Caixa Descontado. 
Para valoração das investidas foram consideradas as metodologias de rentabi-
lidade futura para determinar o valor econômico de cada empreendimento. A 
movimentação dos investimentos é a seguinte:

2018 2019
Investidas

SPE Medical Tower Saldo
Valor de  

Aquisição
Ajuste ao 

valor justo Saldo
 Incorporadora S/A 53.155 - 8.295 61.450
WWS Holding S/A 92.536 - 33.518 126.054
Focus Participações Ltda 8.110 - 7.573 15.683
Total 153.801 - 49.386 203.187

2017 2018

Investidas Saldo
Valor de 

Aquisição
Ajuste ao 

valor justo Saldo
SPE Medical Tower Incorporadora S/A        - 39.255 13.900 53.155
WWS Holding S/A - 1.000 91.536 92.536
Focus Participações Ltda 8.110 - - 8.110
Total 8.110 40.255 105.436 153.801
Principais premissas utilizadas nos laudos de avaliação: SPE Medical Tower In-
corporadora S/A: Medical Center: Desenvolvimento Imobiliário Comercial foca-
do no segmento hospitalar. 22.293 m² - total área privativa (Projeto Aprovado). 
Consultórios - 10.090m² e preço de venda de R$12.500/m². Lojas - 1.942 m² de 
lojas e preço de venda de R$12.500/m². Hospital – 10.261 m² com aluguel mensal 
de R$85/m² corrigidos a IGPM. WWS Holding S/A: Mountain View: Desenvol-
vimento Imobiliário Residencial. 500.000m² - total área privativa. 378.472 m² – 
área privativa de desenvolvimento de loteamento residencial aberto (preço de 
venda R$600/m2)103.299 m² - área privativa de desenvolvimento residencial 
Minha Casa Minha Vida (preço de venda R$3500/m²). Focus Participações Ltda: 
Via Expressa. Desenvolvimento Imobiliário Residencial e Comercial. 163.190 m²- 
área privativa de desenvolvimento residencial Minha Casa Minha Vida (preço de 
venda R$4.195/m²). 70.000 m² - área bruta locável de desenvolvimento comercial 
com aluguel mensal de R$70/m² corrigidos a IGPM. 
9. Propriedade para investimento. 2019 2018
Imóveis 486 486
Refere-se à compra de um lote de terreno com área de 1.651 metros quadrados, 
no loteamento Marinas Portobello, Minas Gerais. 10. Imobilizado. Representado 
por benfeitorias realizadas no imóvel locado. O saldo em 2019 é de R$460 (R$520 
em 2018). 11. Imposto de renda e contribuição social. 
Calculado segundo as regras do Lucro presumido. Alíquotas 2019 2018
Receita da prestação de serviços - - -
Lucro presumido 32% - -
Demais receitas - - 369
Base de cálculo - - 369
Imposto de renda 15% - (55)
Adicional do IR (excedente à R$60 mil nos trimestres) 10% - (30)
Imposto de renda - (85)
Contribuição social 9% - (35)
Total dos tributos - - (120)
Não houve base para recolhimentos em 2019. 12. Impostos diferidos. Os impos-
tos diferidos foram calculados com base no ajuste ao valor justo de participações.

2019 2018
Ajuste ao valor justo de participações 49.386 105.436
Base de cálculo 49.386 105.436
IRPJ alíquota nominal – 15% 7.408 15.815
IRPJ adicional de 10% 4.939 10.544
CSLL alíquota nominal – 9% 4.445 9.489
Impostos sobre a renda diferidos 16.792 35.848
Movimentação 2.019 2.018
saldo anterior 35.848 -
Constituição 16.792 35.848
Reversão - -
Impostos diferidos passivos 52.640 35.848
13. Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital social em 31/12/2019 e 2018 é 
de R$52.148 e está representado por 9.718.822 ações ordinárias sem valor nomi-
nal, totalmente subscritas e integralizadas. b. Reserva legal. Constituída à alíquota 
de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço, até atingir 20% do capital social 
conforme previsto na legislação societária. c. Dividendos. Aos acionistas é assegu-
rado dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro líquido do exercício 
ajustado de acordo com a legislação em vigor. 14. Despesas administrativas. 
As despesas administrativas estão assim compostas: 2019 2018
Propaganda e publicidade 18 -
Publicações 19 -
Assessoria técnica 324 7
Auditoria externa 31 22
Consultoria jurídica 66 797
Consultoria financeira 140 176
Tributos municipais 27 -
Demais despesas 62 183

687 1.185
15. Contingências. No período, não houve, contra ou a favor da Companhia lití-
gios, ações trabalhistas, fiscais ou cíveis e quaisquer outros processos, bem como 
qualquer outro fato que possa ser considerado como contingência na esfera judi-
cial. 16. Eventos Subsequentes. Aumento do capital social: Em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 19/03/2020, foi aprovado o Aumento de Capital no 
valor total de R$1.758 com emissão de 143.150 novas ações ao valor de R$0,12 
por ação. Em consequência o capital social da companhia passa para R$53.906, 
representado por 9.861.972 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 
Impactos do COVID-19: A Companhia vem acompanhando os possíveis impactos 
da COVID -19 monitorando de forma diligente suas operações e realizando avalia-
ções constantes a respeito do tema. Neste sentido, a companhia, em consonância 
com o disposto na NBC TG 24 (R2) – Evento Subsequente e demais dispositivos 
regulamentares, vem acompanhando de perto as atividades das investidas prin-
cipalmente no que tange a avaliação dos projetos.

Carlos Alberto Inocêncio
Diretor/Contador
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Aos Diretores e Administradores da Brasil Realty Empreendimentos S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Brasil Realty Empreendimentos S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Brasil Realty Empreendimentos S.A. em 31/12/2019, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Companhias (NBC TG 1000 (R1)). Base para opinião. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos re-
levantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da adminis-
tração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pe-
quenas e Médias Companhias (NBC TG 1000 (R1)), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacida-
de de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-

levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significati-
vas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éti-
cas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Rio de Janeiro, 26/06/2020. UHY BENDORAYTES & CIA. Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8. 
Geysa Bendoraytes e Silva - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BRASIL REALTY EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 13.280.726/0001-77

Brasil produziu maior volume  
de gás natural em maio
Aumentou 17,7% em relação ao mesmo mês de 2020

A produção de gás 
natural no Brasil 
aumentou 17,7% 

em maio de 2021, em re-
lação ao mesmo mês de 
2020, totalizando 135 
MMm3/d (milhões de m3 
por dia). Na comparação 
com abril de 2021, o cres-
cimento foi de 2,4%. Os  
dados estão disponíveis no 
Boletim Mensal da Pro-
dução de Petróleo e Gás 
Natural do mês de maio 
de 2021, publicado nesta 
quinta-feira pela ANP.

A produção de petró-
leo no mês totalizou 2,932 
MMbbl/d (milhões de 
barris por dia), redução de 
1,4% com relação a abril e 
aumento de 6,0% na com-

paração com maio de 2020. 
Já a produção somada de 
petróleo e gás foi de 3,778 
MMboe/d (milhões de bar-
ris de óleo equivalente por 
dia).

As informações tam-
bém estão disponíveis, de 
forma interativa, nos Pai-
néis Dinâmicos de Pro-
dução de Petróleo e Gás 
Natural.

Pré-sal

A produção do Pré-sal 
foi de 2,129 MMbbl/d de 
petróleo e 89,0 MMm³/d 
de gás natural, totalizando 
2,689 Mmboe/d. Houve 
uma redução de 2,6 % em 
relação ao mês anterior e 

um aumento de 13,8% se 
comparada ao mesmo mês 
de 2020. A produção do 
Pré-sal teve origem em 125 
poços e correspondeu a 
71,2% do total produzido 
no Brasil.

Em maio, o aproveita-
mento de gás natural foi 
de 97,8%. Foram dispo-
nibilizados ao mercado 
57,9 MMm³/dia. A queima 
de gás no mês foi de 2,9 
MMm³/d, um aumento 
de 2,4% se comparada ao 
mês anterior e um aumen-
to de 6% se comparada ao 
mesmo mês em 2020. Os 
campos marítimos produ-
ziram 96,9% do petróleo e 
83,1% do gás natural. Os 
campos operados pela Pe-

trobras foram responsáveis 
por 93,4% do petróleo e do 
gás natural produzidos no 
Brasil.

Destaques

Em março, o campo de 
Tupi, no pré-sal da Ba-
cia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás 
natural, registrando 891 
Mbbl/d de petróleo e 41,1 
MMm3/d de gás natural.

A plataforma Petro-
bras 77, produzindo no 
campo de Búzios por 
meio de cinco poços a ela 
interligados, foi a instala-
ção com maior produção 
de petróleo, com 143.075 
bbl/d.

BC comunica oferta de 
liquidez no final do ano

O Banco Central (BC) 
instituiu e regulamentou, 
nesta quinta-feira, as Li-
nhas Financeiras de Liqui-
dez em moeda nacional 
(LFL). “Trata-se de aper-
feiçoamento de sua função 
clássica de emprestador 
em última instância e esta-
rão disponíveis de forma 
permanente às instituições 
financeiras”, informou a 
autoridade monetária. A 
operacionalização se inicia-
rá em 8 de novembro, com 
funcionamento pleno a par-
tir de 16 de novembro.

As linhas são instituídas 
na forma de empréstimo 
contra uma cesta de garan-
tias. Neste momento, são 
criadas duas linhas. A Linha 
de Liquidez Imediata (LLI) 
é uma standing facility de 
curtíssimo prazo (até 5 dias 
úteis) com o objetivo de fa-
cilitar a gestão de fluxos de 
caixa de curtíssimo prazo 
nas instituições e permitir 
melhor fluidez de liquidação 
no âmbito do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro. Seu 
custo será de Selic+0,60% 
ao ano.

A Linha de Liquidez a 
Termo (LLT) é uma linha 
discricionária, acessível 
por demanda individual 
específica pela instituição 
financeira, com objetivo 
de atender a necessidades 
de liquidez decorrentes de 
descasamentos entre ati-
vos e passivos das institui-
ções financeiras. O prazo 
máximo para as operações 
será de 359 dias corridos. 
O custo será regressivo no 
tempo, com taxa efetiva de 
Selic+0,75% ao ano se con-

tratada por até um mês e 
de Selic+0,47% ao ano, se 
contratada por um ano.

A LLT poderá ser utili-
zada também por iniciativa 
do BC, no caso de disfun-
cionalidade do mercado, 
disponibilizando um limite 
financeiro pré-autorizado 
para as instituições finan-
ceiras, sem a necessidade de 
autorização específica.

Em outro comunicado, 
o BC anunciou que utili-
zará dessa prerrogativa no 
início do funcionamento 
da LLT, em função da con-
centração de vencimentos 
ao final deste ano de ope-
rações da Linha Temporária 
Especial de Liquidez para 
aquisição de Letra Finan-
ceira com garantia em ati-
vos financeiros ou valores 
mobiliários (LTEL-LFG). 
As LTEL-LFG somavam 
R$67,8 bilhões concedidos 
a 44 instituições no final de 
2020; R$48 bilhões rema-
nescentes a 36 instituições 
atualmente; e projeta-se 
em R$34 bilhões a 33 ins-
tituições para vencimento 
em dezembro deste ano. 
As condições, como limite 
disponibilizado, ainda serão 
definidas.

Segundo a autoridade 
monetária, no início, serão 
elegíveis como colaterais 
para as LFL debêntures e 
notas comerciais. Dada a li-
mitação dos ativos elegíveis, 
o BC divulgou, na mesma 
Comunicação, que disponi-
bilizará uma nova tranche 
de LTEL-LFG em dezem-
bro. As condições, como 
custo e limite disponibiliza-
do, ainda serão definidas

Assume novo diretor de 
Autorregulação da BSM 

A B3 informou que, a 
partir desta quinta-feira, An-
dré Eduardo Demarco inicia 
seu mandato como diretor 
de Autorregulação da BSM 
Supervisão de Mercados, 
empresa responsável pela su-
pervisão dos mercados admi-
nistrados pela B3. Demarco 
ocupava o posto de diretor 
de Produtos de Compliance 
e Processos Licitatórios na 
B3.

A função da BSM é estra-
tégica para manter o equilí-
brio do mercado – todas as 
operações são monitoradas 
pelo órgão. Entre as respon-

sabilidades do órgão está a de 
identificar atividades ilícitas. 
Punições para más condutas, 
com aplicação de inabilita-
ções, multas e ressarcimento 
de prejuízos. André Demarco 
substitui Marcos Torres, que 
permanecerá como conse-
lheiro no Conselho de Su-
pervisão da BSM. “Com lar-
ga experiência no mercado 
de capitais, Demarco tem a 
missão de trabalhar para que 
a BSM esteja cada vez mais 
próxima do mercado e ga-
rantir orientação, integridade 
e proteção aos investidores”, 
informou a B3.
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