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Guerra interna no seio das instituições e
elites oligárquicas brasileiras é algo real.
Por Fabio Reis Vianna, página 2

As empresas devem entender que só
falar bonito não funciona mais.
Por Marcos Rodrigues, página 2

Recursos serão destinados ao pagamento
de dívida de R$ 40 milhões.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

‘Empreendedor’: metade
ganha menos de 1
salário mínimo
Quase metade dos trabalhadores por conta própria, os que vêm
sendo chamados de “empreendedores”, tem renda inferior a um
salário mínimo: 48% conseguem
R$ 1 mil por mês; apenas 7% têm
renda superior a R$ 4 mil; 30%
têm renda entre R$ 1.001 e R$ 2
mil; e 15%, entre R$ 2.001 e R$
4 mil.
Os dados são de pesquisa realizada pelo projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo, pela Universidade Federal de
Santa Catarina e pela Reafro (Rede Brasil Afro Empreendedor),
intitulada “Nas dobras da precariedade – Desigualdades regionais,
de gênero, raça e classe no trabalho por conta própria no Brasil”,
divulgada pela RBA.

Qual a expectativa
do dólar para os
próximos meses?

Atividade econômica
surpreende e cai 0,43%

Inflação reduz,
mas segue
maior para
baixa renda

Ministério da Economia sobre projeção para 5,3% em 2021

O Indicador de Inflação por
Faixa de Renda apontou desaceleração da taxa de inflação para
todas as faixas de renda em junho.
O estudo foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e revelou que, apesar
da redução generalizada na comparação com maio, a inflação das
famílias de renda muito baixa continua maior que a registrada na faixa de renda alta pelo terceiro mês
consecutivo, com taxas de 0,62%
para as famílias que recebem menos de R$ 1.650,50 e de 0,39% para os domicílios com renda maior
de R$ 16.509,66.
O grupo de habitação, assim
como no mês anterior, seguiu
sendo o segmento que mais contribuiu para a pressão inflacionária
em junho, impactado pelo reajuste
das tarifas de energia elétrica e, em
menor escala, pelos aumentos do
gás de botijão e do gás encanado.
No caso da energia, a variação
de 1,95%, em junho, reflete o
acionamento da bandeira vermelha patamar 2, além da recomposição tarifária registrada em Curitiba. As variações do gás de botijão
e do gás encanado, por sua vez,
seguem influenciadas pela alta dos
preços internacionais e já acumulam variações de 16% e 14,2% no
ano, respectivamente.
O segundo grupo que mais
contribuiu para a alta da inflação
das famílias de renda muito baixa
foi o de alimentação e bebidas,
com altas das carnes (1,3%), das
aves e ovos (1,6%) e dos leites e
derivados (2,2%).

A

atividade econômica brasileira registrou queda em
maio deste ano, de acordo com dados divulgados pelo
Banco Central (IBC-Br). O índice,
que busca antecipar o comportamento do Produto Interno Bruto
(PIB) apresentou recuo de 0,43%
em relação a abril. O mercado financeiro esperava alta de 1%. Na
comparação com maio de 2020,
houve aumento de 14,21%. No
acumulado em 12 meses, o indicador também ficou positivo, em
1,07%.
Segundo Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco Digital Modalmais, “a leitura negativa em re-

lação ao mês anterior surpreende,
já que o começo de abril ainda foi
marcado por medidas de restrição
a mobilidade e esperava-se uma
recuperação em maio”.
“O IBC-Br de maio se descola das leituras mensais do IBGE,
em que se registrou crescimento
acima de 1% tanto para a indústria geral quanto para os serviços.
Para frente, mantemos nossa projeção de crescimento de PIB para
o segundo trimestre de 2021 em
0,3%”, afirma Sichel.
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia aumentou a projeção para
o crescimento da economia este

ano e também para a inflação. As
estimativas estão no Boletim Macrofiscal. A projeção para o crescimento do PIB passou de 3,5%
para 5,3%. Para 2022 a 2025, a
estimativa de crescimento se manteve em torno de 2,5%.
A projeção de inflação pelo IPCA para 2021 subiu de 5,05% para
5,9%. O valor encontra-se acima
da meta de inflação, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, de
3,75% para o ano, bem como acima do limite superior do intervalo
de tolerância, de 1,5 ponto percentual, ou seja, 5,25%. Segundo
o IBGE, nos últimos 12 meses o
índice acumula alta de 8,35%.

Fed

O real teve forte desvalorização
em 2020, movimento que se inverteu este ano, quando a cotação
do dólar caiu 15%. O movimento
de gangorra continuou, com alta
este mês, levando a moeda para
a faixa de R$ 5,20. O economista
João Beck, sócio da BRA, lembra
ao Monitor Mercantil que a crise
que veio com a pandemia fez com
que a situação fiscal do Brasil, que
já era frágil, se deteriorasse. Já em
2021, segundo ele, a situação fiscal
começou a melhorar.
“Mas as incertezas políticas
ainda bloqueiam novos fluxos externos. O que está diretamente no
radar é a política”, completa.
Para Rossano Oltramari, estrategista e sócio da 051 Capital, um dos
motivos que explica essa valorização do real nos últimos três meses é
elevação da taxa de juros brasileira.
Outro motivo é o ciclo de alta nas
commodities. Página 6

Pagamento do Dpvat
fica emperrado na
Caixa Econômica
Receber indenizações referentes ao seguro Dpvat está mais
difícil. O seguro obrigatório, que
era pago por um pool de seguradoras, foi transferido para a Caixa.
Segundo Ariel Leão, presidente da
Abeavt, é preciso um atendimento
mais eficaz da instituição.
Segundo a Abeavt, a entrada do processo e o pagamento
das indenizações estão morosos.
“Como está, se torna inviável. É
preciso reestruturar a operação”,
explicou Leão.

Powell prestou esclarecimentos ao Congresso

Fed mantém discurso e não altera política

O

presidente do Federal Reserve dos EUA,
Jerome Powell, disse
que a economia dos EUA ainda
está “longe” do progresso que o
Fed deseja ver antes de reduzir as
compras de ativos. Acrescentou,
em audiência no congresso, que o
banco central monitora a inflação
com muito cuidado.
“Os participantes [do Federal
Open Market Committee] esperam que o progresso continue.
Continuaremos essas discussões
nas próximas reuniões”, disse
Powell, acrescentando que o Fed
fornecerá um aviso prévio antes
de anunciar qualquer decisão a ser
tomada. mudanças nas compras
de ativos.
O Fed se comprometeu a manter suas taxas de juros de refe-

rência no nível próximo de zero,
enquanto continua seu programa
de compra de ativos pelo menos
no ritmo atual de US$ 120 bilhões
por mês.
Questionado sobre o que significa “progresso substancial adicional”, Powell disse que é “muito
difícil ser preciso”. “É realmente
uma gama muito ampla de coisas,
incluindo salários, desemprego,
níveis de emprego, participação,
todas essas coisas”, disse.
Powell observou que os dados de
inflação recebidos “foram maiores
do que o esperado e o esperado”,
mas “ainda são consistentes com o
que temos falado de que as leituras
de inflação muito alta vêm de um
pequeno grupo de bens e serviços
que estão diretamente ligados à reabertura da economia”.

Diane Swonk, economista-chefe da Grant Thornton, disse
que o testemunho de Powell segue seu roteiro sobre paciência
na política, argumentando que o
atual aumento da inflação e do
mercado de trabalho são provavelmente transitórios, mas a
porta está aberta para mudanças
na política.
O Fed divulgou nesta quarta-feira o Livro Bege, conjunto de
pesquisas sobre as condições da
economia. “As interrupções do
lado da oferta tornaram-se mais
generalizadas, incluindo escassez
de materiais e mão de obra, atrasos nas entregas e baixos estoques
de muitos bens de consumo”, diz
o documento, com base em informações coletadas de seus 12 bancos de reserva regionais.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0721
R$ 5,2300
R$ 6,0044
R$ 0,7839
R$ 298,00

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

0,60% (junho)
4,10% (maio)
0,69%
0,81%
4,25%
0,63% a.m.
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A disputa hegemônica e o futuro da democracia brasileira
Por Fabio Reis
Vianna

M

esmo que a retórica e a própria
estratégia de segurança interina da administração Joe Biden tente
passar um verniz multilateralista com a ideia de que
o hegemon benevolente
estaria de volta, a realidade
imposta pelo aumento da
pressão competitiva, que se
aprofunda após o estouro
da pandemia e adquire contornos dramáticos na chamada “guerra das vacinas”,
revela um cenário desafiador para os próximos anos.
O aumento gradual da
pressão competitiva, sintoma de um fenômeno justificado na teoria do Universo em Expansão, teria suas
origens após os atentados
do 11 de Setembro, quando a “guerra universal ao
terrorismo” descortina um
mundo onde o poder de
um hegemon onipotente se
revelava na necessidade da
expansão permanente do
poder a partir da utilização
de sua infraestrutura militar.
Surge então a figura do
“inimigo terrorista”, que
poderia ser qualquer pessoa
ou grupo, dentro ou fora
dos Estados Unidos, um
inimigo universal que poderia ser destruído em qualquer lugar que estivesse,
mesmo que para isso fosse
necessário violar direitos in-

dividuais ou a soberania de
outros Estados.
O expansionismo de poder unilateral levado a cabo
pelos americanos a partir
do estopim gerado pelo 11
de Setembro teria, portanto,
gerado a semente da escalada nos conflitos, levando
ao aumento da desestabilização e por consequência a
um movimento reativo dos
demais Estados do sistema
mundial.
Como que num movimento de autoproteção,
antigas potências do sistema interestatal retornam a
um jogo que parecia morto,
mas que na prática estaria
apenas adormecido: a velha geopolítica das nações,
onde o interesse nacional e
a retomada das soberanias
voltariam a dar as cartas em
contraposição aos dogmas
da globalização e da ordem
liberal.
O retorno da Rússia, que
em 2015 interveio na guerra da Síria – demonstrando
um poderio bélico há tempos não visto – representou
um ponto de inflexão, a que
tudo indica iniciado com a
própria reeleição de Vladimir Putin, em 2012, mas
também com a chegada ao
poder do atual presidente
chinês Xi Jinping, em 2013.
A partir de então a disputa
interestatal teria se acelerado consideravelmente com
a subida destes dois gigantes eurasiáticos.

A instauração de um ambiente internacional instável e competitivo estaria,
portanto, em consonância
com a ideia de que aos atores políticos internacionais
o esforço por mudanças no
sistema seria preponderante
para o alcance de seus próprios interesses.
O aparecimento de novos atores emergentes no
sistema mundial, mesmo
se considerado um fator de
desestabilização do próprio
sistema, por outro lado, impulsionaria no Estado líder,
ou hegemônico, a sanha expansionista necessária para
que possa se manter no topo do sistema.
A instabilidade global
ocasionada pelo embate
entre as potências que estariam se beneficiando da ordem internacional instituída
e aqueles Estados que almejariam subir na escala de poder sugeriria o fim, ou, pelo
menos, uma interrupção do
consenso mínimo necessário à convivência harmônica dentro daquilo que Hedlley Bull chamaria de uma
“sociedade de Estados”.
Nessa perspectiva, a hipótese da guerra surgiria
como um expediente quase inevitável para dirimir as
tensões ocasionadas pelos
desequilíbrios de poder e
pela instabilidade global. É
da guerra, portanto, e em
especial da chamada guerra
hegemônica, que emergiria

o Estado ou coalizão de Estados que lideraria a nova
ordem internacional instaurada.
No momento em que se
discute a crise ou o fim da
chamada ordem liberal criada no século XX e liderada
pelos Estados Unidos da
América, o que parece evidente é a ocorrência de um
questionamento cada vez
mais profundo da atual ordem internacional por parte
de outras nações.
Nesse sentido, a instabilidade global refletida no aumento da pressão competitiva estaria explicitada no
contexto de uma ambiência
conflituosa generalizada, ou
a caminho da generalização.
Para melhor conceituar esta ideia, a Teoria da
Guerra Hegemônica de
Robert Gilpin indicaria que
um ambiente conflituoso
generalizado, mesmo que
não se configurasse numa
guerra hegemônica aparente, já sugeriria tal situação se
pensarmos que o que difere
uma guerra hegemônica de
outras categorias de guerra
seria justamente a concepção sistêmica existente nas
relações entre Estados individuais. Sendo assim, e tendo em conta que se trata de
uma relação sistêmica, toda
a estrutura por si só seria
afetada pela mesma.
O que vem ocorrendo internamente num país como
o Brasil é um exemplo bas-

tante peculiar e em escala
local deste fenômeno global
que se alastrou por todo sistema interestatal.
Diante disso, assim como a pandemia acelerou e
aprofundou a crise sistêmica global, internamente teve
um efeito devastador ao esgarçar conflitos e contradições no seio das sociedades
em muitos países.
Num momento em que
CPI da pandemia escancara
as vísceras da corrupção da
gestão Bolsonaro, expondo
as Forças Armadas a um
constrangimento público
há tempos não visto, a nota
de repúdio dos três comandos militares, em clara ameaça ao Congresso Nacional,
confirma a tese de que a
guerra interna no seio das
instituições e elites oligárquicas é algo real e cada vez
mais fora do controle.
A estranha visita do diretor da CIA a Brasília e sua
reunião a portas fechadas
com Bolsonaro e o chefe
da espionagem brasileira,
general Augusto Heleno,
soou como um intimidatório recado à sociedade civil
brasileira de que a administração Biden referendaria
um hipotético fechamento
de regime no Brasil.
Assim como ocorreu
durante o governo Jimmy
Carter – quando a ditadura
militar foi pressionada fortemente pelos Estados Unidos – mesmo que a pressão

da opinião pública americana possa levar a administração Biden a abandonar o
nefasto Governo Bolsonaro, ainda é muito útil à atual estratégia de segurança
americana que um governo
vassalo como o brasileiro assegure o afastamento
da presença eurasiática no
“Hemisfério
Ocidental”
e ainda contribua para a
desestabilização de países
hostis como Argentina, Bolívia e Venezuela.
A maneira mambembe
como a privatização da Eletrobras vem sendo tocada,
assim como a crise energética que se avizinha, sinalizam um afastamento cada
vez maior de setores poderosos das elites empresariais
de um governo que revela
uma face abertamente militarizada, autoritária e alheia
a realidade.
Mesmo que num primeiro
olhar não pareça relevante
para a opinião pública local,
certamente o esgarçamento, ou não, das tensões em
âmbito global – dentro do
universo da grande disputa
hegemônica – será decisivo
para o futuro da tão debilitada democracia brasileira.
O clássico Terra em Transe, do grande cineasta Glauber Rocha, nunca veio tanto a calhar com a realidade
brasileira.

pequeno perto do tamanho da nossa economia.
Neste movimento recente, muitos dos novos integrantes da Bolsa pertencem
à chamada Nova Economia
e estão abrindo caminhos
para outros trilharem. Isso
também leva ao crescimento do mercado de private equity e venture capital
porque tais fundos acabam
vendo possibilidade de saída.
Mas é preciso lembrar
que a emissão de ações é
apenas o meio de uma longa jornada de estruturação
dos negócios. Antes de
abrir o capital, é essencial
estar pronto a dividir com
os novos sócios as decisões
a serem tomadas, seguindo
todo o princípio de transparência. É necessário formar
um Conselho de Administração apto a direcionar o

rumo estratégico da empresa e por aí vai.
Toda a transformação
deve ser bem estruturada e
fazer parte dos alicerces da
empresa. Não basta apresentar somente balanços
auditados ou cumprir um
check list de exigências legais, afirmando que tem governança para convencer o
investidor. Ao contrário, a
governança é feita de princípios e, por isso, precisa fazer parte da cultura da empresa, principalmente dos
sócios-fundadores.
Mesmo assim, ter governança somente não basta.
As novas ingressantes se
deparam com um mercado
muito mais exigente, em
que o segmento máximo
de governança corporativa,
o Novo Mercado, deixou
de ser algo especial para
ser praxe entre as compa-

nhias mais recentemente
listadas. A pandemia apenas acelerou o processo e
a importância das práticas
sustentáveis nos campos
do ambiental, social e da
governança, que formam a
sigla ASG.
As empresas vêm buscando evoluir, e o maior
cuidado é distinguir o que é
um ASG de verdade e o que
é um ASG de marketing. A
sigla se tornará um selo para as ações, assim como foi
o Novo Mercado, e este é
um caminho sem volta. O
passado foi marcado por
empresas falando que eram
por fora, mas por dentro
nada tinha mudado. Quais
práticas vão ser exigidas no
tema social, ambiental? O
que é suficiente? Quais são
as práticas reais que as empresas precisarão fazer para
se considerar ASG? Isso vai

ser definido pelo mercado.
As empresas devem entender que só falar bonito não
funciona mais. Até porque
logo são rebatidas.
A princípio, o IPO pode
ser visto como o atalho para as companhias conseguirem alcançar seus objetivos
e, nesse sentido, podem ir a
mercado mesmo sem estarem completamente estruturadas, para ganhar musculatura depois do aporte.
Podem até aceitar valer
menos para não mudar sua
estrutura de governança.
Porém, sempre tem o dia
seguinte, e é no day after
que a governança será cobrada. Seja de forma mais
rápida ou mais lenta, quem
não atender as exigências
sofrerá a penalidade.

Fabio Reis Vianna é escritor e
analista geopolítico.

Os IPos e o day after
Por Marcos
Rodrigues

A

onda de abertura
de capital das empresas brasileiras
é um fator positivo para o
mercado nacional. O movimento alavanca o desenvolvimento
econômico,
pois ganham as empresas,
que passam a contar com
mais uma forma de captar
recursos, e ganham os investidores, que obtêm mais
opções de diversificação de
seu portfólio.
Somente este ano, até
junho, ocorreram 27 estreias de empresas na
Bolsa. Para julho, outras
quatro devem ingressar,
atingindo apenas no primeiro semestre o número de IPOs registrado em
todo o ano de 2020. E as
perspectivas são otimistas.

A CVM, até 8 de julho,
registrava 38 registros de
ofertas primárias de ações
e 28 de secundárias. O
movimento indica que é
possível superar o recorde de 2007, quando foram
ofertadas 64 companhias,
movimentando R$ 55,6
bilhões.
Demanda no mercado
para tal movimento há. O
número de pessoas físicas
na B3 cresceu 92,1% em
2020 para 3,23 milhões. E
a tendência positiva continua. Atualmente, são 3,77
milhões de CPFs cadastrados. Apesar de tamanha
pujança, em termos percentuais da população, o
número ainda é reduzido:
menos de 2% e há muito o
que crescer. O Brasil ainda
conta com menos de 500
companhias listadas na
Bolsa, um número muito

Monitor
Mercantil

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444
Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Marcos Rodrigues é sócio-fundador da
BR Rating.

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br
twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br
publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br
Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.

Conjuntura 3

Monitor Mercantil l Quinta-feira, 15 de julho de 2021

Desemprego, inflação e taxas
de juros preocupam brasileiros
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Nas raízes da desigualdade,
as deficiências educacionais

D

iferentemente do que ocorre em países realmente
pobres, há renda suficiente para que toda a população brasileira, em base per capita, se situe acima das linhas
de pobreza. Nas raízes da desigualdade e da pobreza estão
as históricas deficiências educacionais, que determinam
a relação entre nível de escolaridade dos indivíduos e as
possibilidades de inserção no mercado de trabalho, como
demonstra o texto “Education, Labor Earnings and the
Decline of Income Inequality in Brazil” (educação, renda
do trabalho e declínio da desigualdade de renda no Brasil)
em Poverty in Brazil (Eliva Press), de Sonia Rocha.
O livro reúne um conjunto de textos, muitos deles
inéditos, que acompanham a transformação da abordagem
da pobreza em nosso país. “Age and Regional Inequality
Among the Poor in Brazil” (idade e desigualdade regional
entre os pobres no Brasil) se concentra na desigualdade
entre os pobres.
No período 2004–2014, caracterizado pela queda
sustentada da pobreza, não houve redução na desigualdade entre os pobres, tanto regional – mantendo-se a
concentração de pobres no Norte/Nordeste – como
por faixa etária – os idosos mantiveram melhor situação relativa, com benefícios previdenciários e assistenciais indexados ao salário mínimo, que teve ganhos
reais no período.

Cliente tem sempre razão
Valença, cidade localizada no Sul Fluminense, receberá
o “Workshop em Atendimento”, dia 27, ministrado por
Voltaire Varão, diretor do Instituto Preservale. “Valença é
uma cidade turística e para a retomada do turismo na póspandemia é necessário adaptar-se a uma nova realidade”,
destaca Varão.

Provocação
Em tempos de crise, o dinheiro parece estar fácil para
o senador Eunício Oliveira, do PMDB cearense. Arrematou, em leilão judicial, apartamento do inimigo Ciro
Gomes apenas para provocá-lo. Ciro foi condenado por
ter chamado Collor de “playboy safado” e “cheirador de
cocaína”.

Rápidas
Se vivo estivesse, Nelson Mandela faria 103 anos
neste domingo. O multiartista Muato homenageará o
ícone da luta contra o racismo em AfroLove Songs ou A
Canção Urbana de Amor Política, a partir das 20h: muato.
com.br/experience *** No dia 30, o Tradução&Arte
lança dois cursos para formação de tradutores e intérpretes em Espanhol: lp.traducaoyarte.com/quijotecurso *** A rede Kumon inaugurou 41 franquias no 1º
semestre de 2021. A maioria adotou metodologias de
ensino híbridas (presenciais e remotas). Atualmente, o
Kumon tem 1.585 unidades *** As oficinas de slime no
Clubinho do West Shopping acontecem em julho aos
sábados, às 15h *** Nathaly Thoyane, mestre em Reiki,
oferece sessão de tratamento de Reiki Nativo gratuita,
sempre aos sábados, às 15h30, no Hospital Espiritual
Neam, no Recreio dos Bandeirantes (RJ). Informações
pelo Instagram @nathalythoyane *** Entre 19 e 23 de
julho, a PUC do Paraná realizará a segunda edição do
Festival de Inverno, com encontros online, e o tema
“Qual a sua identidade?”. Inscrições até sexta-feira em
identidade.pucpr.br/webapp/editais_interna.html?id_
edital=92

A

recente aceleração
do processo de
vacinação contra
o Covid-19 ainda não foi
suficiente para reverter as
expectativas dos brasileiros
sobre o desempenho da
economia brasileira e de sua
própria condição financeira.
Os brasileiros permanecem
apreensivos e temem o aumento do desemprego, da
inflação e das taxas de juros.
Levantamento da segunda edição do Radar
Febraban
mostra que
metade dos entrevistados
(52%) não acreditam que a
situação financeira pessoal
se recupere ainda esse ano
e cerca de dois terços dos
entrevistados (68%) não
acreditam que a economia
brasileira se recupere ainda esse ano.
“A pesquisa revela que os
números do levantamento
atual estão, na sua maioria,
melhores se comparados
aos de março de 2021, mas
o brasileiro ainda mostra
apreensão quanto à economia”, diz Isaac Sidney, presidente da Febraban. “Esse
cenário mostra que ainda
precisamos perseverar nas
reformas estruturais e na
melhoria do ambiente econômico no país.”
Realizada no período de
18 a 25 de junho, com 3 mil
entrevistados em todas as

cinco regiões do País, a segunda edição do Radar Febraban avaliou a evolução
da expectativa dos brasileiros sobre os seguintes temas e apresenta um recorte
regional: situação da economia e consumo; bancos;
segurança e compartilhamento de dados; e meios de
informação.
A pesquisa se soma ao
Observatório Febraban e à
Febraban News, criados em
2020, como instrumentos
para estreitar o diálogo do
setor bancário com os brasileiros, tornando-se polo de
notícias, conteúdo e ponto
de encontro de debate.
O levantamento também
ouviu os brasileiros sobre o
Open Banking e constatou
que a maioria não conhece
o novo sistema que permitirá ao cliente administrar
suas informações financeiras para buscar melhores
opções no mercado. Mas ao
serem informados sobre o
conceito, quase metade tem
avaliação positiva. Cerca de
um terço demonstra predisposição de aderir, enquanto
metade se mostra cautelosa
e menos de um quinto tem
maior resistência em relação a esse sistema.
Sobre os bancos, a avaliação da população é ainda
mais positiva. “Diante de
um cenário de incertezas,

o Radar Febraban investigou a opinião em relação
aos bancos e identificou a
melhoria da avaliação sobre
as contribuições desse setor
para o país e a população”,
aponta o cientista político e
sociólogo Antonio Lavareda, presidente do Conselho
Científico do Instituto de
Pesquisas Sociais, Políticas
e Econômicas (IPESPE),
responsável pela pesquisa.
A seguir, alguns pontos
revelados pelo Radar Febraban:
Permanece grande o número de brasileiros apreensivos em relação à economia do país e apontando
dificuldades financeiras na
sua vida e da sua família.
Metade dos entrevistados
(52%) não acreditam que a
situação financeira pessoal
se recupere ainda esse ano,
enquanto 23% são mais
otimistas - praticamente os
mesmos percentuais do levantamento de março.
Quanto à economia do
país, o percentual de brasileiros preocupados permanece elevado, embora tenha
ocorrido um recuo do pessimismo na comparação com
a rodada anterior. Cerca de
dois terços dos entrevistados (68%) não acreditam
que a economia brasileira
se recupere ainda esse ano
– eram 75% em março. A

expectativa de recuperação
em 2021 cresceu para 13%,
ante 9% no levantamento
anterior.
Apenas 13% acham que
a economia brasileira tem
chance de se recuperar ainda em 2021.
Ainda
predominam
prognósticos desfavoráveis, mas houve melhoria
da percepção sobre todos
os aspectos econômicos
avaliados, considerando os
próximos seis meses, comparativamente à pesquisa
anterior. Mais da metade
da população (52%) acha
que o desemprego vai aumentar (70%, antes), 73%
apostam no crescimento
da inflação/custo de vida
(80%, antes) e 72% da taxa
de juros (76%, antes).
Quanto ao acesso ao
crédito das pessoas e das
empresas, é maior o contingente que acredita em
aumento (36%) do que em
diminuição (26%), e para
33% vai ficar igual (esses
percentuais eram 30%,
35% e 29%, respectivamente).
Para 48% dos entrevistados, o poder de compra das
pessoas deve diminuir, ao
passo que 25% preveem um
aumento e 23% consideram
que não sofrerá alteração.
No levantamento anterior,
eram 64%, 16% e 18%.

Soluços levam Bolsonaro de volta a hospitais
Após realizar no Hospital
das Forças Armadas (HFA),
em Brasília, nesta quartafeira, exames para investigar a causa de soluços persistentes que vem tendo há
alguns dias, o presidente Jair
Bolsonaro foi encaminhado
ao hospital Vila Nova Star,
em São Paulo, onde passa
por avaliação médica devi-

do a um quadro de obstrução intestinal..
Na madrugada desta
quarta-feira o presidente
sentiu fortes dores abdominais e precisou ser internado no HFA. O governo
federal informou que foi
identificada uma obstrução
intestinal decorrente do
atentado a faca ocorrido em

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPCULT
CNPJ 18.209.185/0001-04 / NIRE 33400052510
A Presidente da Sociedade Cooperativa COOPCULT, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
26 de julho de 2021, em primeira convocação às 19h00min com a
presença de 2/3
(dois
terços)
do
número total
de
Cooperados Associados, em segunda às 20h00min com metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
21h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia
Geral Extraordinária. 1. Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; 2.
Eleição/Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 15 de Julho de 2021.
SUELI LEVY GOULART BOIKO DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO - SINDISEP-RJ, CNPJ
29.295.892/0001-87, nos uso das prerrogativas estatutárias e nos termos da Portaria no 17.593/2020, convoca toda categoria profissional dos
servidores públicos federais e trabalhadores vinculados à administração
direta, indireta, autárquica e fundacional dos poderes da União e das
empresas públicas federais no âmbito da Administração Pública Federal,
ativos e aposentados nos Municípios de Cabo Frio, Duque de Caxias,
Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Teresópolis
todos no Estado do Rio de Janeiro para participarem de uma Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada via plataforma digital, no dia
17 de agosto de 2021, às 18h30min em primeira convocação, e às
19h, em segunda convocação de acordo com quórum previsto no Estatuto Social, para discussão e deliberação dos seguintes pontos de pauta:
1) Ratificação da Fundação. 2) Alteração Estatutária. 3) Ratificação dos
atos da diretoria e 4) Assuntos diversos. A convocação para assembleia
na modalidade virtual ocorre em razão da impossibilidade de aglomeração
de pessoas e necessidade de isolamento social e quarentena, nos termos da Lei no 13.979/2020 (cujas disposições de trato médico e sanitário
de modo mais direto tiveram sua vigência prorrogada em decisão, por
maioria de votos, do Supremo Tribunal, no exame da ADI 6.625 DF) e,
ainda, devido a vários decretos para evitar aglomerações vigentes nas
cidades do Estado do Rio de Janeiro. O cadastramento para participar da
assembleia será pelo site do sindicato www.sindisep-rj.org.br.
Rio de Janeiro, RJ 15 de julho de 2021.
Edna Rosa da Silva
Secretária de Administração

2018, durante a campanha
para a Presidência da República, e que os médicos
vão avaliar a necessidade de
uma cirurgia de emergência.
O cirurgião gástrico do
presidente, Antonio Luiz
Macedo, viajou à Brasília para
fazer uma avaliação médica
de Bolsonaro. Foi dele a decisão de transferir o presidente

para a capital paulista.
A agenda do dia do presidente foi cancelada. Pela manhã, ele participaria
de uma reunião entres os
presidentes do Judiciário,
Executivo e Legislativo,
para discutir as relações
entre os poderes. O encontro será oportunamente reagendado.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 - NIRE 3330016741-2
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
(“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Parte, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-903, no dia 25 de junho de 2021, às 12:00
horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação,
tendo em vista a presença do(s) acionista(s) que representa(m) a totalidade
do capital social, na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”). 3) MESA: Presidente: Bartolomeu
Charles Lima Brederodes e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. 4) ORDEM
DO DIA: Exame, discussão e votação acerca das seguintes matérias: a.
Renovação do mandato da Diretoria da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES:
À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a. Considerando
que o atual mandato dos membros da Diretoria da Companhia se encerrará
em 01/07/2021, os acionistas aprovam, por unanimidade de votos e
sem quaisquer ressalvas ou restrições, a reeleição dos membros abaixo
qualificados, para um mandato com prazo determinado de 03 (três) anos, a
contar de 02/07/2021, sem remuneração: i. ANTONIO CARLOS FERRARI
SALMERON, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o
nº 5.060.285.469 e no CPF/ME sob o nº 165.814.068-05, com endereço
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º
andar, Centro, CEP: 20.021-903, para cargo de Diretor sem Designação
Específica; ii. RICARDO MOTA DE FARIAS, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 5.420.977 – SSP/PE e inscrito no CPF/
ME sob o nº 009.854.124-29, com endereço na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP: 20.021903, para cargo de Diretor sem Designação Específica; e iii. HUDSON
BONNO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
nº 1.005.388 – SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 016.977.717-00,
com endereço profissional na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa
Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP: 20.021-903, para cargo de Diretor
sem Designação Específica. b. Os Diretores ora reeleitos serão investidos
em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no
Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia; e c. Os Diretores ora
reeleitos atendem aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei das S/A, isto
é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob
os efeitos dela, à 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 normas de defesa de concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6) ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos
presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: Mesa: Presidente:
Bartolomeu Charles Lima Brederodes; Secretário: Amilcar Bastos Falcão.
Acionistas: QUEIROZ GALVÃO S.A., por seus Diretores Bartolomeu
Charles Lima Brederodes e Amilcar Bastos Falcão; e GAMA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATEGIA, por Paulo
Henrique Amaral Sá e Thiago Ferreira Aucar. “Confere com o original
lavrado no livro próprio.”. Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa.
Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004139746 em 13/07/2021.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.
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LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Suspenso leilão de
bens de Romário

E

m decisão do desembargador da 14ª Câmara Cível do
Rio, Cleber Ghelfenstein, foi suspenso o leilão que
levaria à venda uma mansão, uma lancha e dois carros de
luxo do senador Romário. A ação só será realizada após
o julgamento do mérito de um recurso do ex-jogador. O
resultado do leilão será destinado para pagamento de dívida de R$ 40 milhões da época que Romário era sócio de
uma casa noturna Café do Gol, na Barra no Rio. O caso
se arrasta há 16 anos.
Romário de Souza Faria atualmente é senador, tendo sido
eleito pelo Estado do Rio de Janeiro. Antes de ingressar na
carreira política, o ex-atleta era um atacante reconhecido
internacionalmente. Romário nasceu no Rio de Janeiro no
dia 29 de janeiro de 1966. Em 2010, alcançou o seu primeiro
cargo político tendo sido eleito deputado federal pelo PSB
do Rio de Janeiro. Foram 146.859 votos. Em 2014, se elegeu
senador tendo recebido 4,7 milhões de votos.

Promoção de apartamento
em Copacabana
Tereza Brame (brameleiloes.com.br) está promovendo
leilão do apartamento 701, na rua Santa Clara, 18 em Copacabana. O imóvel possui área edificada de 141m², com
direito a guarda de um automóvel na garagem. Construído
em 1951, o prédio está no alinhamento da via pública,
residencial, dispondo de portaria 24 horas, câmeras de
segurança e elevadores social e de serviço. Leilão Nesta
sexta (16) com avaliação de R$ 800 mil.

Destaque para
casa em Niterói
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está destacando a realização de leilão de casa triplex na Rua Antônio Felipe da
Rocha, 196, Camboinhas, Niterói (RJ). Imóvel composto
por 5 quartos (sendo 4 suítes, 1 suíte com closet e vista do
mar), sala em dois ambientes (estar e jantar), 4 varandas,
banheiro social, cozinha, salão de ginástica, área de serviço, sótão, área de lazer coberta. Piscina de 30.000 litros, 1
vaga de garagem e cisterna. Quintal de 10m x 12m aproximadamente com árvores frutíferas. 1º leilão: 19/7 – 12h,
com lance inicial de R$ 1.980.329,00.

Loja no shopping Gávea
Leilão de loja no Shopping Center da Gávea (leilaovip.
com.br). Loja 232, 2º piso. Áreas totais: 97,00m², sendo
loja 77,00m² e jirau com 20m². Está em ponto privilegiado
no segundo piso, de frente para a Rua Marquês de São
Vicente, com ampla e destacada visibilidade. Próxima a
escadas rolantes e elevadores, com ar-condicionado.
O Shopping da Gávea fica próximo à Praça Santos
Dumont, ao Jockey Club, Planetário e PUC. O Shopping
possui 250 lojas, 33 opções gastronômicas, 4 salas de teatro, 5 salas de cinema, bancos, salões de beleza, academia,
consultórios médicos, laboratórios de análises clínicas,
embelezamento automotivo, 2 parques infantis, 3 pisos
de estacionamento com 900 vagas. Lance Mínimo: R$
2.500.000,00. O leilão acontece no dia 27 de julho.

Oportunidade de
terreno no Catumbi
Gustavo de Paula (ssl1.visar.com.br/gpleilao.com.br) está anunciando leilão de terreno urbano, designado por prédios 670 e 698 da rua Itapirú, Catumbi, Rio de Janeiro-RJ,
que mede 54,30m de frente. O imóvel se encontra na rua
principal do bairro, e mede na totalidade 27.271m². Leilão
em andamento.
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AEB projeta superávit de
US$ 68 bi na balança esse ano

A

Associação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB)
divulgou nesta quarta-feira
suas previsões para a balança comercial deste ano.
Segundo a AEB, as exportações deverão ficar em torno de US$ 270,052 bilhões,
com aumento de 28,7% em
relação aos US$ 209,817 bilhões efetivados em 2020,
e as importações, em US$
202,051 bilhões, com expansão de 27,1% sobre os
US$158,930 bilhões alcançados em 2020. Para a entidade, haverá superávit de
US$ 68,001 bilhões, mais
33,6% em relação aos US$
50,887 bilhões apurados no
ano passado.
De acordo com a AEB,
os aumentos projetados para as exportações e importações refletirão de forma
positiva no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos produtos e serviços produzidos no país) de
2021.

Segundo o presidente
executivo da AEB, José
Augusto de Castro, a forte elevação dos preços
das commodities (produtos agrícolas e minerais
comercializados no mercado externo), especialmente petróleo e minério
de ferro, explica o crescimento projetado para
as exportações. O peso
do petróleo em bruto, do
minério de ferro e da soja
em grão na pauta de exportação brasileira passou
de 35%, no ano passado,
para 41%, este ano. Do lado das importações, o fato de vários produtos não
estarem sendo fabricada
atualmente no país para
suprir o mercado interno,
como peças e componentes, responde pelo incremento das vendas externas ao Brasil, disse Castro
à Agência Brasil.
Quanto ao superávit,
Castro disse que, se for
confirmado,
constituirá

novo recorde, superando o
recorde de 2017, de US$ 67
bilhões. A corrente de comércio, projetada em US$
472,103 bilhões para 2021,
ficará próxima do recorde
atual de US$ 482,292 bilhões, apurado em 2011.
Custo Brasil
O presidente da AEB
afirmou que o câmbio não
está afetando de forma alguma a balança comercial
brasileira: “nem positivo,
nem negativo. Não está
nem estimulando a exportação de manufaturados, nem
as importações. Está neutro”. Para Castro, o câmbio
não é suficiente para deixar
a balança competitiva.
Na opinião de Castro, o
principal problema do país é o elevado custo Brasil.
“Estamos exportando basicamente commodities, e
o custo Brasil afeta os manufaturados. Sem o custo
Brasil, exportaríamos mais

manufaturados, e isso geraria mais empregos no país”.
O presidente executivo da
AEB disse esperar que o
custo Brasil se reduza para
que aumentem as exportações de produtos manufaturados, de maior valor
agregado. Ele acrescentou
que a reforma tributária
ajudará a diminuir o custo
Brasil.
Ele acrescentou que,
além disso, a ausência de reformas estruturais e o custo
Brasil são responsáveis pelo
fato de as exportações de
produtos manufaturados
terem hoje valor nominal
inferior ao exportado em
2007.
A previsão anterior da
AEB para o ano de 2021
foi divulgada em 16 de dezembro do ano passado e
mostrou os seguintes dados: exportação de US$
237,334 bilhões, importação de US$ 168,316 bilhões e superávit de US$
69,018 bilhões.

Diesel: aumento impacta
custos em empresas de transporte

N

a semana passada, a Petrobras
anunciou um novo reajuste no preço dos
combustíveis nas refinarias,
de 6,3% da gasolina e de
3,7% do óleo diesel. O oitavo reajuste desde janeiro
deste ano, o que fez a gasolina encarecer 46,18% e o
diesel 43,88% em 2021 para
os distribuidores. Este aumento tem impactado o setor de transporte rodoviário
de cargas, de modo que as
empresas precisam repassar
esta elevação ao valor dos
fretes.
“A única forma de reagir
é reajustando os fretes. Aliás,
muitos contratos já preveem
um gatilho no aumento do
frete, portanto o custo logístico brasileiro será impactado fortemente”, explica

Tayguara Helou, presidente
do Conselho Superior e de
Administração do Sindicato
das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e
Região (Setcesp).
A pedido do sindicato, o Instituto Paulista do
Transporte de Carga (IPTC) elaborou uma pesquisa
levando em conta os últimos reajustes. Segundo a
pesquisa, a gasolina teve um
acréscimo de 6,3% e o óleo
diesel 3,7%, refletindo correções médias de R$ 0,16 e
R$ 0,10 por litro, respectivamente.
Este cenário reflete diretamente no cotidiano das
empresas de transporte,
aponta Helou. “O óleo diesel é um dos principais custos de uma transportadora,
especialmente para as em-

ROYALCOOP - COOPERATIVA DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE ALUGUEL PARA TURISMO
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
CNPJ nº 32.133.795/0001-00 - NIRE nº 3340000339-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias e legais,
convoca os 48 associados da ROYALCOOP – COOPERATIVA DE
MOTORISTAS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE
ALUGUEL PARA TURISMO NO ESTADO DO RIO DEJANEIRO LTDA, na
forma do dispoto no art. 45 da Lei n.º 5764/71, a reunirem-se em
Assembléia Geral Extraordinária em 30 de julho de 2021, na Av.
Atlantica nº 1702, Hotel Belmond Copacabana Palace, sala Royalcoop,
Copacabana, nesta Cidade, com 1ª convocação às 07:00hs com
presença de 2/3 de associados, com 2ª convovação as 08:00hs com
presença de metade mais um de associados e em 3ª e última
convocação as 9:00hs com presença minima de 10 (dez) associados,
em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: I – Aprovação de mudança do endereço da sede da
Cooperativa; Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021. A urna de votação
ficará à disposição do Quadro Social até às 17hs.
Alexandre Augusto Martins Simões– Diretor Presidente.

presas de carga lotação. Este
tipo de combustível chega
a representar 60% do custo
da empresa, portanto gera
grande impacto”, conclui.
Segundo o boletim técnico do IPTC, este último
aumento sobre o preço do
diesel na refinaria elevará
os custos do transporte de
cargas lotação em 12,57%
na média geral, sacrificando
mais as operações de longas
distâncias (6 mil km) em
18%. Já para as operações
de carga fracionada o impacto médio é de 4,87%.
Hovani Argeri, diretor
geral de Operação da Via
Trucks, concessionária DAF
com unidades em Contagem
(MG), Guarulhos (SP) e São
Bernardo do Campo (SP),
explica que para reduzir o
consumo é preciso saber

conduzir o veículo e também fazer a manutenção no
tempo certo.
“Existe
transportador
que adia a manutenção para
adiar os custos. Mas o que
ocorre na prática é aumento
do consumo e o transportador se coloca em risco de
ter um problema e levar a
um custo elevado por falta
da manutenção preventiva,
além de ficar sem o veículo
que é um bem de produção parado. Outro fator é
que hoje o motorista é um
operador do veículo e deve
operar dentro das normas
de condução definidas pelo
transportador e de acordo
com as normas de condução econômica definidas
pela montadora para o produto em específico”, disse o
executivo.

EDITAL DE RATIFICAÇÃO DA ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 2021
DA UNIPROP COOPERATIVA DE CONSUMO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Diretora Presidenta da UNIPROP COOPERATIVA DE CONSUMO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
24.166.590/0001-95, NIRE 33400054725, inscrição estadual nº 11.861.822,
com sede na Estrada Francisco da Cruz Nunes nº 1.201, Loja 205,
Itaipu, Niterói/RJ, CEP 24340-000, COMUNICA A QUEM INTERESSAR
POSSA, correção de erro material produzido na ATA da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 2021, nos
seguintes termos: Onde se lê no cargo da Diretora Hercília Mendonça
Pereira Moreira como Diretora de Compras Suplente, LEIA-SE: Diretora
de VENDAS. Nada mais a ratificar. Niterói/RJ, 15 de julho de 2021.
Raquel Freitas Cabral Silva – CPF 074.313.547-46 – Diretora Presidenta.

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados Federais
- CNPJ/ME: 33.536.066/0001-50 - Edital de Convocação: Ficam os
senhores cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Consignados Federais (“Fundo”) convocados para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se, em primeira convocação, no dia
28 de julho de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Administradora
do Fundo, na Av. das Américas nº 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da
Tijuca, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar
sobre a aprovação das contas relativas ao Fundo e deliberação sobre as
Demonstrações Financeiras apresentadas pela Administradora, referentes
ao exercício social findo em 31.01.2021. Não havendo quórum para a
realização da Assembleia Geral em primeira convocação, esta será realizada
em 04 de agosto de 2021, no mesmo horário e local, valendo este Edital
também como segunda convocação. Para maiores informações sobre a
Assembleia e as matérias da Ordem do dia, entrar em contato diretamente
com a Administradora. Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021. Oliveira Trust
DTVM S.A. - Administradora do Fundo.
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Essor Seguros completa 10 anos de operação no Brasil

“

Nosso principal objetivo é continuar perto
de nossos parceiros
estratégicos e clientes, desenvolvendo produtos que
realmente atendam suas
necessidades. Desde 2011,
a Essor apresenta um crescimento orgânico com um
retorno sobre o patrimônio
líquido próximo a 20% a cada ano e índice combinado
líquido de 85%. Nosso plano para os próximos dois
anos é continuar neste caminho de sucesso, em linha
com o plano estratégico da
Scor Quantum Leap”, afirma o CEO da companhia,
no comando da empresa
desde sua chegada ao Brasil,
Fabio Pinho.
O Projeto Essor iniciou
em 2010, com a discussão
do plano de negócio entre
duas empresas do mercado segurador francês. Mas,
somente em julho/2011 o
projeto teve início oficial no
Brasil. Em 2012, foi lançada a operação do Seguro
Agrícola, com a AgroBrasil (empresa hoje pertencente ao Grupo Scpr, uma
das maiores resseguradoras
mundiais), seguido da operação de seguros voltados
para ônibus, com a Livonius. Desde então, a seguradora investe na busca por
novos parceiros e produtos

distintos e únicos.
Em 2015, a abertura do
escritório em São Paulo
trouxe algumas iniciativas
renovadoras e atraentes.
Adicionalmente, a seguradora iniciou projetos para
melhorias internas e aumentar a experiência com
seus clientes, desenvolveu
um novo site com portal
de aviso de sinistros online;
criou um sistema para sinistros de danos corporais,
lançou o portal do corretor
e, principalmente, abriu debates e análises internas para desenhar novos produtos
para o mercado brasileiro.
Todo este pioneirismo
e ebulição de novas ideias,
conferiu várias premiações
importantes do setor, entre
as quais a de Melhor Performance em alguns produtos, Destaque em Inovação
por duas vezes seguidas e
Personalidade do Ano para o CEO. A performance
garantiu também um rating
positivo que cresceu rapidamente, sendo uma das
melhores seguradoras no
ranking de lucratividade,
ocupando lugar entre as 10
melhores seguradoras rentáveis de 2020.
Atualmente, a Essor é líder nos segmentos Agrícola
e de Transporte (Ônibus),
focando em 5 unidades de

negócios: Linhas Especiais
(Aeronáutico,
Embarcações, Penhor Rural, Equipamentos entre outros),
Digitais (Residencial, Bike,
Imobiliário e Compreensivo), Construção Civil (Qualidade Estrutural e Risco de
Engenharia), Transporte
(Ônibus, Carga, Transportador e Embarcador) e, por
fim, o Agrícola (Safra e Pastagem – Índice).
Além disso, possui parcerias estratégicas com insurtechs e corretoras altamente
especializadas, com alto
grau de desenvolvimento
tecnológico e digital. A seguradora criou, inclusive,
uma ferramenta chamada
PlugEssor, uma plataforma
para fácil integração entre
a seguradora e diversos canais, como varejistas, startup, fintechs, corretoras,
entre outros. A previsão
da empresa é de que novos
produtos ainda sejam lançados até o final de 2021.
Também destaca-se entre
os objetivos da seguradora
continuar contribuindo de
forma transparente para o
desenvolvimento do Brasil. “Estaremos cada vez
mais próximos dos nossos
clientes, auxiliando-os nos
entendimentos da natureza
dos riscos de cada produto,
com o apoio de uma rede

Manoel Petry

Riscos excluídos e perdas
econômicas da pandemia

U

Fabio Pinho:
‘Estaremos cada vez
mais próximos dos
nossos clientes’

de corretores e parceiros.
Estes profissionais, por
sua vez, receberão novos
investimentos e produtos,
facilidades e tecnologia para respaldar o seu trabalho
junto à seguradora”, explica
Pinho.
Para reforçar a experiência e foco no cliente e
no corretor, Pinho destaca
que os aportes financeiros
da seguradora estarão direcionados para “oferecer
melhores produtos, aplicar em novas tecnologias
e em produtos digitais flexíveis, inclusive por meio
de insurtechs e start-ups.
E, principalmente, buscar
o fortalecimento da nossa
presença e o desenvolvimento de produtos diferenciados com os nossos parceiros estratégicos”.

m webinar no
próximo dia 21,
promovido pela
Federação Interamericana
de Empresas de Seguros
(Fides), discutirá as conclusões do estudo “Confronting the Uninsurability and
Economic Effects of the
Pandemic” (Confrontando os riscos excluídos e os
efeitos econômicos da pandemia, em tradução livre).
Organizado pela Associação Americana de Seguros de Danos e Responsabilidades (APCIA, na sigla em
inglês), o estudo demonstra
as razões pelos quais os riscos de interrupção de negócios derivados de uma
pandemia não podem ser
segurados, tendo em vista
que suas causas não são, em
sua maioria, decorrentes de
ordens de restrições à mobilidade em si, mas sim uma
consequência da queda de
procura do consumidor por
serviços.
Em 2020, destaca o estudo, os prêmios da cobertura de interrupção de
negócios somaram US$

30 bilhões, ao passo que
as indenizações pagas na
carteira, US$ 1,7 bilhão.
O estudo diz ainda que
os governos devem compreender que o seguro
não pode proteger contra
mudanças nas tendências
de consumo. Além disso,
o estudo lembra que pandemias, tradicionalmente,
são riscos excluídos na
grande maioria dos ramos
e modalidades de seguros
do mercado global, dada a
dificuldade de quantificar
as perdas econômicas de
sua incidência e, ao mesmo tempo, de estipular os
valores dos prêmios.
Os resultados do estudo serão apresentados pelo
chefe da área internacional
e vice-presidente da APCIA, Steve Simchak. O webinar terá tradução simultânea para o espanhol.
Inscrições
gratuitas:
https://docs.
google.com/for ms/
d/e/1FAIpQLSdFV8JS_
soJ-J5Gj13jO-qFllbwwFcmYptCqzKU7DKsBltRAQ/viewform

Três perguntas: a CVM e o ressarcimento de prejuízos de investidores
Por Jorge Priori

N

o final de junho, a
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) publicou a Resolução 38, que redefiniu
“de forma temporária e em
caráter experimental, o prazo e as competências para
a decisão da CVM quanto
a recursos de decisão proferida em relação ao mecanismo de ressarcimento
de prejuízos” de investidores. Essa resolução fez alterações na Instrução CVM
461 de 2007, que disciplina
os mercados regulamentados de valores mobiliários.
Conversamos sobre as
alterações feitas, e a forma
como elas foram conduzidas, com Maria Elisa de
Castro Meneguelle Valtão,
advogada de direito societário do escritório Abe
Giovanini Advogados.
Como funcionava o
mecanismo de ressarcimento de prejuízos antes
da mudança e como ele
vai funcionar a partir de
agora?
Conforme a ICVM 461,
a entidade administradora
de mercado de bolsa tem
a obrigação de manter um
mecanismo de ressarcimento de prejuízos dos investidores. A finalidade desse
mecanismo simplificado é
assegurar aos investidores o
ressarcimento de prejuízos
decorrentes da ação ou
omissão de pessoa autorizada a operar, ou de seus administradores, empregados
ou prepostos, em relação à
intermediação de negociações realizadas na Bolsa ou
aos serviços de custódia.
Hoje, se o investidor se

sentir lesado por alguma
ação ou omissão na intermediação de negociação ocorrida na Bolsa ou
aos serviços de custódia,
poderá acionar esse mecanismo de ressarcimento
perante a Bolsa. Caso o seu
pedido de ressarcimento seja negado, pode apresentar
recurso à CVM. Até a data
da elaboração da Resolução
CVM 38, cabia ao colegiado
o julgamento dos referidos
recursos no prazo de 90
dias.
As autarquias do sistema financeiro ao redor do
mundo estão adotando novas medidas regulatórias,
por meio de um experimentalismo jurídico, no sentido
de flexibilizar e mesmo dispensar normas em determinados contextos controlados (a exemplo do sandbox
regulatório), alterando o
paradigma normativo em
prol da inovação. No caso
concreto, porém, a alteração proposta na Resolução
CVM 38, de 29 de junho
2021, traz uma experimentação controversa: (i) a dilação do prazo de 90 dias
para 180 dias para a utilização do mecanismo de ressarcimento de prejuízos na
bolsa, bem como (ii) a criação de condicionantes para
a apreciação de recurso pelo
colegiado da autarquia.
Nesse sentido, estabeleceu como regra o julgamento desses recursos pela
Superintendência de Relações com Mercado e Intermediários (SMI) da autarquia, sem direito a recurso
ao colegiado. Caso a SMI
conclua pela procedência
integral ou parcial do recurso, ou caso o recurso
envolva aspecto inovador

ou entendimento ainda não
pacificado sobre a matéria,
logo o colegiado da CVM
será competente para a
análise do recurso.
Em resumo: além de dobrar o prazo de análise, a
SMI entra como um novo
agente na decisão do recurso, para lhe negar provimento ou como um novo
juízo de admissibilidade
ou filtro nos demais casos,
quais sejam, o indício de
provimento parcial ou integral, matéria não pacificada
ou existência de aspecto
inovador. Apenas nesses
casos aparentemente residuais é que o colegiado ficará
com a última palavra.
Importante ressaltar que
a alteração é de cunho procedimental, não alterando o
escopo das matérias que são
passíveis do mecanismo de
ressarcimento de prejuízos
na Bolsa.
Como você avalia as
mudanças feitas pela
CVM na Instrução Normativa 461?
A meu ver, trata-se de
uma medida contraproducente e que subverte a lógica formal do direito de uma
forma danosa.
O que chama a atenção
é que a autarquia realiza a
modificação “experimental
e temporária” da instrução
normativa por meio da edição da Resolução CVM 38
em paralelo. Não houve,
portanto, uma alteração
formal dos dispositivos da
ICVM 461, sendo que a
princípio ambos os dispositivos coexistem – o que em
si já é incoerente.
Em matéria de alteração
de instrução normativa, é
imprescindível a realização

de uma audiência pública,
não sendo passível a sua
alteração por meio de resolução paralela.
Então para que serve
uma resolução? As resoluções são atos administrativos normativos que
partem de autoridades superiores (como a CVM),
tendo como fim explicar ou
complementar uma norma
precedente. Isso quer dizer
que a Resolução visa esclarecer pontos eventualmente
obscuros, não podendo
criar regras que inovem ou
contrariem essa norma preexistente. Ou, pelo menos,
assim deveria ser.
No caso concreto, além
da resolução alterar materialmente o conteúdo da
ICVM 461, ela conflita com
o Regimento Interno da
CVM, pois atribui novas
competências ao SMI, (i) de
natureza decisória definitiva
nos casos que julgue a demanda improcedente, não
cabendo recurso ao colegiado e (ii) como juízo de
admissibilidade/filtro dos
casos de competência do
colegiado.
É importante relembrar
a lição da Lei 9784/99: são
indelegáveis (i) a decisão
de recursos administrativos
e (ii) as matérias de competência exclusiva do órgão
ou autoridade. Logo, considerando que é competência exclusiva do colegiado
apreciar matérias de cunho
decisório, não me parece
correto que a competência
do julgamento desses recursos seja delegada para outro
órgão, ainda que integrante
da autarquia e ainda que
essa delegação seja parcial.
Outro ponto de atenção
é a questão da não pos-

sibilidade de recurso ao
colegiado nos casos que a
SMI julgue improcedente.
Há dois problemas de ordem prática nessa situação.
O primeiro problema é de
transparência, pois, diferindo a competência no julgamento desses recursos,
não será possível ter acesso
ao teor do julgamento e
razões de decidir no caso
da improcedência do recurso decidida pela SMI, o
que dificulta a criação de
uma cultura de precedentes. O segundo problema é
de ordem processual, pois
há uma mitigação do seu
direito de petição ao impossibilitar o recurso pelo
colegiado, que é o órgão
competente em matérias
decisórias.
Além disso, a autarquia
elabora a referida resolução
de suposto caráter temporário e não menciona
um prazo razoável para
sua vigência durante esse
“experimento”. A CVM é
uma autarquia conhecida
por seu caráter técnico, mas
isso não justifica que possa
exceder no seu poder normativo e passe a dispensar
o procedimento de audiências públicas por meio da
utilização de resoluções supostamente experimentais.
A CVM alegou um
crescimento significativo
do número de recursos
de ressarcimento recebidos pela autarquia, mas
não apresentou números.
Como você viu essa
questão?
A resolução traz uma
solução interessante, considerando a capacidade
de processamento da autarquia, mas não resolve

o gargalo dos problemas
encontrados que alega na
frase genérica e curiosa
referente ao “aumento no
número de pedidos de ressarcimento”. A CVM visa
implementar essa mudança
de uma forma heterodoxa,
sem ouvir demais membros
da sociedade civil por meio
de uma audiência pública,
implementando a alteração
de procedimento recursal,
que é uma matéria que exige maior higidez e previsibilidade.
O meu questionamento
é: se aumentou o número de
pedidos de ressarcimento,
por que o procedimento de
análise será diferido, burocratizando seu procedimento
de análise e ainda dobrando
o seu tempo de apreciação?
O mecanismo de ressarcimento de prejuízo é um
importante instrumento na
defesa dos interesses dos
investidores, ainda mais
em um cenário em que a
CVM afirma que aumentou o número de recursos
na autarquia e não apresenta uma justificativa além
da “eficiência administrativa da CVM e aumento do
número de investidores”. Se
há um aumento no número
de casos, é necessário investigar o que está ocorrendo,
com base em dados para
verificar a natureza desses
recursos e as decisões da
autarquia.
Essa forma de alteração
da instrução normativa
pela resolução da CVM
pode ser vanguardista pela
sua forma de processamento, mas é questionável
quem de fato ela beneficia,
bem como a qual propósito realmente serve. O investidor que não é.

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 19 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, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: destituição de membros da administração da Sociedade, conforme Cláusula Décima do
Contrato Social da Sociedade e artigo 1.063, §1º, do Código Civil. São Paulo, 13 de julho de 2021. Adriano Simão Santiago - Administrador; Nelson Alexandre Funaro Zanotti de Alvarenga - Administrador.

Quinta-feira, 15 de julho de 2021 l Monitor Mercantil

6 Financeiro

O sobe e desce do dólar e do real
Incertezas políticas preocupam Economistas

E

m março, o dólar teve
queda de 15%, mas a
moeda voltou a subir
e na última terça-feira (13)
fechou a R$ 5,18. O último
relatório Focus, do Banco
Central, divulgado na segunda (12), estimou que a moeda norte-americana encerre
o mês de dezembro a R$ 5,
e chegue ao fim do próximo
ano a R$ 5,20.
Já o real teve uma desvalorização absurda no ano
passado e sente o impacto
da fragilidade econômica
acentuada pela pandemia.
Analisando os dois panoramas, qual a expectativa
para os próximos meses?
O economista João Beck,
sócio da BRA, lembra que
a crise que veio com a pandemia fez com que a situação fiscal do Brasil, que já
era frágil, se deteriorasse.
“É importante citar que
fomos a pior moeda do
mundo em 2020. Com a
pandemia, gastamos muito
dinheiro, reduzimos excessivamente a taxa de juros
e vacinamos tarde. O dólar
disparou como em nenhum
outro país”, diz Beck. Já

em 2021, segundo ele, a
situação fiscal começou a
melhorar. “Os preços de
commodities subiram e estamos retornando com a taxa de juros para patamares
de maior equilíbrio. Mas,
no computo geral, a moeda
ainda está em níveis muito
acima do período pré-Covid”.
O economista concorda
que motivos políticos têm
atrapalhado a moeda brasileira de se valorizar mais: “Por
fatores puramente técnicos
como preço de commodities,
superávit fiscal, dívida/PIB
já poderíamos estar mais próximos dos R$ 4,50. Mas as
incertezas políticas ainda bloqueiam novos fluxos externos. O que está diretamente
no radar é a política. Importante notar que histórias
aparentemente desconexas
já são resultado da aproximação do embate eleitoral desde
todo o imbróglio da CPI até
a pauta para derrubar a urna
eletrônica”.
Para Rossano Oltramari,
estrategista e sócio da 051
Capital, um dos motivos que
explica essa valorização do

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N°2.2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de veículos
Automotores tipo passeio, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Queimados – Fundo Municipal de
Saúde. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0502/21 RETIRADA DO EDITAL:
www.queimados.rj.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br ou
Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho
Hemetério de Oliveira,1170 – Vila Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro,
das 09:00 às 16:00 horas, mediante à entrega de uma resma de papel A4
e carimbo contendo o CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 27/07/2021 às
10:00 horas. Obs. Havendo divergência entre a descrição do item no
ComprasNet e a do edital, prevalecerá a do edital.
Viviane Barros de Lima
Pregoeiro

MB & FILHOS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 30.144.200/0001-89 - NIRE (JUCERJA) Nº 33.3.0032675-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2021
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2021, às 17h00min, na sede
da Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, Salão 1901, nesta cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando a totalidade (100%) das ações da Companhia, conforme consignado
no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da MB & FILHOS PARTICIPAÇÕES S.A. Por indicação dos presentes, assumiu a Presidência dos trabalhos a acionista Maria Isbela Lemos de
Moraes, que convidou para Secretário o acionista Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti. Constituída a mesa, o Sr. Secretário procedeu a leitura da Ordem do Dia, dispensada a convocação, na forma do art.
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos
Acionistas da Companhia. Ordem do Dia: Examinar e Votar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras/Balanço Patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Passando as deliberações, a Sra. Presidente informou a dispensa de publicação
de aviso aos acionistas que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, bem como
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras/Balanço
Patrimonial referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, na forma dos artigos 133, § 4º e 294 e parágrafos, ambos da Lei nº
6.404/76. Em seguida, a Sra. Presidente esclareceu aos presentes que, por
ser do conhecimento geral, era dispensada a leitura dos citados documentos. Colocada em votação, foram aprovados, por unanimidade, o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras/Balanço Patrimonial da
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, que integram a presente ata como anexo. Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a
Sra. Presidente deu por encerrada a Assembleia às 18h00min, lavrando-se
a presente ata que lida e aprovada foi assinada por todos os acionistas.
Maria Isbela Lemos de Moraes - Acionista - Presidente, Don David Lemos
de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Acionista - Secretário. JUCERJA em
13/07/2021 sob o nº 4139891. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

TCR TELECOMUNICAÇÕES DA CIDADE DO RIO S.A.
Subsidiária integral da Concessionária Porto Novo S.A.
CNPJ/MF Nº 18.281.769/0001-90 - NIRE 33.3.0030788-5
ATA DA AGO: 1. Data, Hora e Local: No dia 30/04/21, às 16h, realizada por vídeo conferência, atendidos os procedimentos determinados pela
Instrução Normativa nº 79 do DREI e pela Lei 14.030/20 no que se refere
à participação e a votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas. 2. Convocação: Dispensada a publicação
do Edital de convocação, conforme faculta o art. 124, §4º, da Lei 6.404/76.
3. Publicações: Dispensada a publicação do Aviso ao Acionista conforme
faculta o art. 133, §4º da Lei 6.404/76. Balanço Patrimonial e demais Dfs.,
publicadas no DOMRJ na pág. 87, em 29/04/21; no DOERJ, na pág. 58,
em 29/04/21; e no jornal Monitor Mercantil, na pág. 36, em 29/04/21. 4.
Presença: Presença da única Acionista, Concessionária Porto Novo S.A.,
conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e, ainda, para os
fins do disposto na Lei 6.404/76 em seu Art. 134, §1º, do Sr. Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Diretor Financeiro da Cia. e Sra.
Andrea Baptista Tosta da Silva, Diretora de Operações da Cia., representantes da administração da Cia., e do Sr. Mário Vieira Lopes, CRC-RJ
nº 060.611/O-0, representante da Lopes, Machado Auditores, an Independent Member of BKR Internacional, auditoria independente contratada
pela Cia. 5. Composição da Mesa: Paulo Henrique Cals de Beauclair
Guimarães, Presidente; Andrea Baptista Tosta da Silva, Secretária.
6. Ordem do Dia: (i) Examinar e aprovar o Balanço Patrimonial, as Dfs., as
Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e o Parecer dos
Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/20;
e (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31/12/20. 7. Deliberações: A única acionista da Cia., sem quaisquer restrições, delibera o quanto segue: (i) A lavratura da presente ata em forma
de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; (ii) Aprovar,
sem emendas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial, as Dfs. e respectivas
Notas Explicativas, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
social encerrado em 31/12/20; (iii) O Resultado apurado no exercício social
encerrado em 31/12/20, foi aprovada a destinação da totalidade do prejuízo do exercício, no valor de R$ 1.027.817,34, para a conta de prejuízos
acumulados. 8. Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente,
nem foi instalado no presente exercício. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGO, lavrada a presente Ata que, após lida,
discutida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário para a validade das deliberações objeto desta
Assembleia Geral. 10. Assinaturas: Mesa: Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Presidente da Mesa; e Andrea Baptista Tosta da Silva,
Secretária; Acionista: Concessionária Porto Novo S.A. RJ, 30/04/21. Paulo
Henrique Cals de B. Guimarães - Presidente; Andrea Baptista Tosta da
Silva - Secretária. Jucerja em 08/07/21 sob o nº 4119852. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

real nos últimos três meses é
a decisão do Banco Central,
preocupado com a aceleração da expectativa de inflação, de elevar a taxa de juros
interna, que saiu da mínima
histórica de 2% e passou a
4,25% ao ano. Outro motivo
é, sem dúvidas, o ciclo de alta
nas commodities.
“Isso faz com que entre
muito dinheiro no Brasil,
ou seja, exportamos a mesma quantidade de produtos
de antes, mas entra no país
maior quantidade de capital estrangeiro em função
do aumento do preço das
commodities nos últimos
12 meses. Isso faz com que
a nossa moeda ganhe valor
e que a balança comercial
fique mais forte”, explica.
Gustavo Cuencas, educador financeiro e fundador
do Canal de Alta, acredita
que a proposta de Reforma
Tributária encaminhada pelo governo ao Congresso e
que institui a cobrança de
impostos sobre dividendos
aumentando também a tributação de empresas em favor do aumento da faixa de
isenção do imposto de ren-

da de pessoas físicas é outro
fator que pressiona o dólar.
“A Reforma Tributária
precisa ser modificada em
alguns aspectos para atrair
mais investidores estrangeiros. Tanto é que muitos tiraram dinheiro do mercado
brasileiro novamente depois
que reforma foi apresentada. A Reforma Tributária,
sem dúvida, é um dos pontos
principais para a entrada de
dinheiro no país”, afirma.
O futuro do dólar para
os próximos meses é difícil
de prever e depende de um
conjunto de fatores. Segundo
Jansen Costa, sócio da Fatorial Investimentos, questões
políticas também podem
influenciar no valor da moeda. “Conforme os meses
passam, as eleições se aproximam, o que pode provocar
muita instabilidade. Mas se
o Brasil continuar subindo
juros, como o previsto pelo
próprio Banco Central, e as
commodities continuarem
em alta, há grande chance
sim de o dólar cair gradualmente e chegar a um ponto
de equilíbrio, que seria de R$
4,50 a R$ 4,80”,” diz.

CASCAVEL HOLDING S.A.
CNPJ: 32.014.456/0001-05 - NIRE: 33.3.0032865-3
Edital de Convocação de AGOE. Ficam convocados os srs. acionistas da CASCAVEL
HOLDING S.A., sociedade anônima., com sede na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sls.
102, 103, 104, Leblon/RJ, inscrita no CNPJ/MF 32.014.456/0001-05, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA – NIRE 33.3.0032865-3 (“Sociedade”) a se reunirem
em AGOE, a ser realizada no dia 18/08/21, às 14h em primeira convocação e às 14:30h
em segunda convocação, por videoconferência, via aplicativo Microsoft Teams, para
deliberar acerca da seguinte matéria: (i) Aprovação das contas referentes ao exercício
findo em 31/12/19; (ii) Aprovação das contas referentes ao exercício findo em 31/12/20;
(iii) Recebimento do pedido de renúncia dos Srs. Frederico da Cunha Villa e Mariane
Wiederkehr Grechinski; (iv) Eleição dos diretores para os cargos vagos; e (v) Assuntos
Gerais. Para que sejam admitidos à AGOE, os acionistas deverão apresentar documentos que comprovem sua identidade e sua representação legal. Observadas as restrições
legais, os acionistas poderão ser representados na AGOE por mandatário, devendo,
neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. RJ, 09/07/21. Claudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Diretora.

JUÍZO DE DIREITO DA 06ª VARA CÍVEL – REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE, e INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 (cinco) dias, (ART. 879 – II; 882 - §1º, 2º CPC
e RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO GOLFO DO
MEXICO em face de PAN 2007 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A e RSF EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA Processo nº. 0050327-97.2012.19.0203, passado na forma
abaixo: A DRA. TALITA BRETZ CARDOSO DE MELLO - Juíza de
Direito em Exercício, FAZ SABER o presente Edital aos
interessados, de que no dia 19/07/2021 e 21/07/2021 às 12:00
horas, através da Plataforma de Leilões Online www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel
situado na AV. CLÁUDIO BESSERMAN VIANA, Nº. 03 – BLOCO 4
(EDIFÍCIO MÉXICO), APARTAMENTO Nº. 809, AVALIAÇÃO: R$
198.033,00 (Cento e noventa e oito mil reais, trinta e três
centavos). – O Edital na integra está afixado no Átrio do Fórum,
nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

JUÍZO DE DIREITO DA 05ª VARA CÍVEL – REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO,
com prazo de 05(cinco) dias (ART. 879 – II c/c 882 - §1º e 2º DO CPC
e RESOLUÇÃO CNJ nº 314, de 20/04/2020), extraído dos autos da
Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PEDRA DA GÁVEA, como assistente
G5 CREDIJUS CREDITOS JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITTOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS em face de
MARIA ALZIRA PEREIRA MONTES - Processo nº. 003889155.2014.8.19.0209, passado na forma abaixo: A DRA. ADRIANA
ANGELI DE ARAÚJO DE AZEVEDO - Juíza de Direito Titular da Vara
acima, FAZ SABER o presente Edital aos interessados de que no
dia 23/07/2021 e 28/07/2021 a partir das 13:00 horas, com término
às 13:20 horas, através do Plataforma de Leilões Online www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel:–
APARTAMENTO 602 DO BLOCO 3, SITUADO NA RUAADOLPHO DE
VASCONCELOS Nº 444, BARRA DA TIJUCA, AVALIAÇÃO: R$
416.912,00 (Quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e doze
reais). – O Edital na integra está afixado no Átrio do Fórum, nos
autos acima e no site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA CÍVEL –
COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO HÍBRIDO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança
de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFÍCIO
ROCHEDO em face do ESPOLIO DE DALILA FORNERO BEVILAQUA
- Processo nº 0420787- 60.2012.8.19.0001, passado na forma
abaixo: A DRA MABEL CHRISTINA CASTRIOTO MEIRA DE
VASCONCELLOS - Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital aos interessados, de que no dia 19/07/
2021 e 22/07/2021 às 14:00 horas, na Sede do Sindicato dos
Leiloeiros Público do Rio de Janeiro, a Av. Erasmo Braga, n° 227
– Sala 1008, e através do Portal de
Leilões –
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel:
APARTAMENTO 101 SITUADO NA PRAÇA EUGÊNIO JARDIM, nº
06 – COPACABANA – RIO DE JANEIRO/RJ. AVALIAÇÃO: R$
1.810.196,00 (Um milhão oitocentos e dez mil, cento e noventa
e seis reais). – O Edital na integra está afixado no Átrio do Fórum,
nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br,

IED na China
aumenta 28,7% no
primeiro semestre

O

investimento estrangeiro direto
(IED) na parte
continental da China, em
uso real, saltou 28,7% ano
a ano, para 607,84 bilhões
de iuanes (US$ 90,96 bilhões) no primeiro semestre deste ano, informou o
Ministério do Comércio
nesta quarta-feira (14). O
valor aumentou 27,1% em
relação ao mesmo período
de 2019.
O investimento estrangeiro no setor de serviços
chegou a 482,77 bilhões de
yuans no período, representando um aumento de
33,4% em relação ao ano
anterior, com o investimento estrangeiro no setor de
serviços de alta tecnologia
subindo 42,7%.
O investimento dos países ao longo do Cinturão
e Rota se expandiu 49,6%,
e o investimento da Associação das Nações do Su-

deste Asiático e da União
Europeia aumentou 50,7%
e 10,3%, respectivamente,
no primeiro semestre.
O investimento estrangeiro usado pelas regiões leste,
central e ocidental da China
aumentou 29,7%, 33,6% e
6,1% respectivamente.
Em 2020, os fluxos globais de investimento estrangeiro direto (IED) para
a China aumentaram 4%,
tornando o país o maior receptor do mundo.
Segundo a agência Xinhua, a China é a 2º maior
economia do mundo, com
um PIB de US$ 14,861
trilhões, ficando atrás
apenas dos EUA, de acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgados
em outubro de 2020. As
projeções apontam que
até 2028, o gigante asiático se tornará a maior
economia do planeta.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27 - NIRE 33.3.0029040-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 14 de maio de 2021, às 17 horas, na sede social da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Francisco Eugênio, n° 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Presença:
Compareceram à Assembleia: (i) acionista representando a totalidade do
capital social; (ii) Presidente da Companhia, Sr. Marcelo Pereira Malta de
Araújo; e (iii) o Sr. John Shojiro Suzuki, na qualidade de diretor e secretário, tendo sido dispensada a presença do representante dos auditores independentes, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/
76. Publicações: Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação tendo
em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei
nº 6.404/76 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal
“Monitor Mercantil”, no dia 30 de março de 2021. Edital de Convocação:
Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º,
da Lei nº 6404/76. Mesa: Marcelo Pereira Malta de Araujo - Presidente.
John Shojiro Suzuki - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: A única
acionista da Companhia deliberou: 1. Aprovar a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo
1º, da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem
emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da
Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, o
balanço patrimonial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, cujo montante foi de R$ 617.216.503,16 (seiscentos
e dezessete milhões, duzentos e dezesseis mil, quinhentos e três Reais
e dezesseis centavos), nos seguintes termos: a) R$ 30.860.825,16
(trinta milhões, oitocentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e cinco
Reais e dezesseis centavos) serão destinados à reserva legal; b) R$
205.927.957,69 (duzentos e cinco milhões, novecentos e vinte e sete mil,
novecentos e cinquenta e sete Reais e sessenta e nove centavos) serão
destinados à reserva de lucros; c) R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de
Reais) foram destinados ao pagamento de dividendos intermediários pagos a única acionista, o valor de R$ 0,356399 por lote de mil ações ordinárias e preferenciais, sem atualização ou correção monetária. d) R$
300.427.720,31 (trezentos milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte Reais e trinta e um centavos) foram destinados ao pagamento de dividendos propostos sobre o lucro do exercício, a serem pagos
a única acionista da Companhia, sem atualização ou correção monetária, o
valor de R$ 1,3384034839 por lote de mil ações ordinárias e preferenciais.
4. Ratificar a distribuição de dividendos a sua única Acionista, a título de
dividendos intermediários, aprovada na Reunião de Diretoria realizada em
18 de novembro de 2020, obtida através de recursos da conta de reserva
de lucros, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais) cabendo à
acionista o valor de R$ 0,044550 por lote de mil ações ordinárias a serem
pagos a partir de 21 de dezembro de 2020 sem atualização ou correção
monetária. 5. Eleger, como membros da Diretoria da Companhia, as pessoas abaixo qualificadas, com mandato de 02 (dois) anos, até a realização
da Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinará os documentos de
que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Como Presidente: • Marcelo Pereira Malta de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº
789.050.797-68. Como Diretores: • Francisco Carlos Ganzer, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.278.310 e
inscrito no CPF/MF sob o nº 532.231.109-25; • John Shojiro Suzuki, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
25.014.449-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.176.488-02; •
Miguel Lacerda de Almeida, brasileiro, casado, administrador, portador
da Cédula de Identidade RG nº 066.827.858 IFF/RJ e inscrito no CPF/MF
sob o nº 758.418.867-20; • José Vianna Sampaio Neto, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº
0572806574 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 888.986.105-30; e •
Leonardo Remião Linden, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1010446621 e inscrito no
CPF/MF sob o nº 452.601.500-82. 5.1. Todos os Diretores possuem endereço comercial na Rua Francisco Eugênio, nº 329, na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, CEP 20.941-900. 5.2. Consultados anteriormente, os Diretores eleitos declaram que (a) não estão incurso em qualquer delito que
os impeçam de exercer as atividades do cargo para os quais foram designados; (b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não
possuem interesses conflitantes com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. 6. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite
máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R$
31.300.000,00 (trinta e um milhões e trezentos mil Reais). Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata
que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Ultrapar Participações S.A, na qualidade de Acionista; Marcelo Pereira Malta de Araújo, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; John Shojiro
Suzuki, na qualidade de Diretor e Secretário da Mesa. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. John Shojiro Suzuki
- Diretor e Secretário da Mesa Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Ipiranga Produtos de Petroleo S. A. - NIRE: 333.00290401. Protocolo: 00-2021/176914-2. Data do protocolo: 03/07/2021. Certifico o
arquivamento em 09/07/2021 sob o número 00004121791 e demais constantes do termo de autenticação.

