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Dívida pública 
aumenta
R$ 158 bilhões 
em junho

Mesmo sem vencimentos de 
títulos no mês passado, a Dívida 
Pública Federal (DPF) ultrapassou 
a barreira de R$ 5,3 trilhões em ju-
nho, mais precisamente, R$ 5,329 
trilhões, com alta de R$ 158 bi-
lhões, 3,07% a mais que em maio.

O Tesouro Nacional prevê que 
a DPF continuará subindo nos 
próximos meses. O Plano Anual 
de Financiamento (PAF), apresen-
tado no fim de junho, estima que 
o estoque da DPF deve encerrar 
2021 entre R$ 5,5 trilhões e R$ 5,8 
trilhões.

No mês passado, o Tesouro 
emitiu R$ 133,4 bilhões em títulos 
a mais do que resgatou. Também 
houve a apropriação de R$ 29,36 
bilhões em juros. Os resgates da 
DPMFi somaram apenas R$ 2,112 
bilhões.

Nos últimos meses, o Tesouro 
tinha intensificado a emissão de 
títulos públicos para recompor o 
colchão da dívida pública (reserva 
financeira usada em momentos de 
turbulência ou de forte concentra-
ção de vencimentos). Essa reserva 
subiu de R$ 1,036 trilhão em maio 
para R$ 1,167 trilhão em junho.

Juros do cartão 
em 327% e do 
especial sobem 
para 125%

A taxa média de juros das oper-
ações contratadas em junho deste 
ano permaneceu estável no mês 
em 19,9% ao ano, com aumento 
de 0,4 ponto percentual em 12 
meses. Os dados são das Estatísti-
cas Monetárias e de Crédito, di-
vulgadas pelo Banco Central.

Para as famílias, a taxa média 
de juros no crédito livre está em 
39,9% ao ano, mesmo índice reg-
istrado em maio. Na comparação 
em 12 meses, houve redução de 
1,5 ponto percentual. Para empre-
sas, a taxa livre alcançou 14,5% ao 
ano em junho, variação negativa 
de 0,1 ponto percentual em rela-
ção ao mês anterior. Em 12 me-
ses, houve aumento de 1,5 ponto 
percentual nos juros às empresas.

A taxa do cheque especial pa-
ra as pessoas físicas subiu para 
125,6% ao ano em junho. Em 
contrapartida, os juros do rotativo 
do cartão de crédito cobrados pe-
los bancos tiveram redução para 
327,5% ao ano. Página 8

Petrobras: STF 
anula maior 
condenação 
trabalhista

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), manteve a metodologia 
inicial de cálculo da Remunera-
ção Mínima por Nível e Regime 
(RMNR) dos empregados da Pe-
trobras.

Assim, o relator reestabelece 
sentença de 1º grau, em recursos 
interposto pela estatal contra deci-
são do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) que havia dado nova 
interpretação na forma de cálculo 
do complemento da RMNR, o 
que elevaria os pagamentos aos 
trabalhadores.

Alexandre de Moraes afirmou 
que eventuais dúvidas durante as 
negociações deveriam ter sido es-
clarecidas pelo sindicato da catego-
ria. O ministro avaliou que o acordo 
coletivo foi validamente firmado e 
que a RMNR representou conquista 
dos trabalhadores, pois estabeleceu 
um piso salarial, proporcionando 
um complemento remuneratório 
“àqueles que estiverem aquém des-
se limite mínimo”.

De acordo com a Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), a 
decisão de Alexandre de Moraes 
anula a maior condenação traba-
lhista imposta à Petrobras. A FUP 
informou que recorrerá da deci-
são para que o julgamento vá para 
o colegiado do STF.

O advogado José Eymard Lo-
guercio, do LBS Advogados, que 
representa a FUP na ação, ressal-
tou que esta é uma decisão indi-
vidual do ministro Alexandre de 
Moraes. No recurso, espera alte-
rar o entendimento no plenário. 
Mais página 6

Maior a desigualdade, 
mais vulnerável à Covid
Pandemia acompanha diferenças sociais nas cidades

Segundo uma pesquisa iné-
dita realizada pela Escola 
Nacional de Administra-

ção Pública (Enap), os municí-
pios brasileiros mais vulneráveis 
à Covid-19 também são aque-
les cuja população apresenta as 
maiores diferenças socioeconô-
micas.

A pesquisa aponta que não 
necessariamente as cidades mais 
afetadas são aquelas com me-
nor renda, mas sim aquelas com 
maiores disparidades sociais en-
tre seus habitantes. A pesquisa 
mostra que quanto maior é a 
renda, o acesso às redes de es-
goto e água encanada e o desen-
volvimento geral do município, 

menor é a vulnerabilidade à Co-
vid-19. Ao mesmo tempo, quan-
to maior a desigualdade social, 
maiores as chances de a popula-
ção ser negativamente impacta-
da pela doença.

“As casas com densidade mais 
alta certamente facilitam a disse-
minação do vírus, assim como a 
falta de saneamento e de recur-
sos em determinados pontos das 
cidades brasileiras. Cidades que 
concentram trabalhadores que 
realizam a chamada migração 
pendular até o trabalho também 
podem apresentar mais casos da 
doença, pois trazem o vírus dos 
aglomerados urbanos”, comenta 
Thomas Carlsen, COO e cofun-

dador da startup Mywork.
Os municípios mais populosos 

do Brasil, São Paulo e Rio de Ja-
neiro, são um exemplo típico. A 
pesquisa aponta que apesar de o 
rendimento médio ser o maior do 
país (em torno de R$ 1.504), os 
recursos não são distribuídos de 
forma equilibrada entre a popula-
ção, o que eleva os indicadores de 
desigualdade. 

Pouco mais de 25% da popu-
lação brasileira reside em casas 
com densidade alta, ou seja, com 
mais de duas pessoas por dormi-
tório. Em cidades com popula-
ção média de aproximadamente 
27 mil habitantes, esse número 
sobe para 50%.

MPF denuncia presidente do Flamengo 
e mais 4 por gestão fraudulenta

O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou, nesta terça-
feira, cinco pessoas por comete-
rem o crime de gestão fraudulen-
ta em fundo de investimento em 
detrimento dos fundos de pensão 
Funcef, Petros e Previ. Em 2020, 
a Greenfield já havia acionado os 
ex-gestores das fundações. Agora, 
a ação aponta a participação dos 
membros das equipes gestoras 
dos Fundos de Investimentos e 
Participações (FIP) que recebe-
ram os montantes aplicados pelas 
entidades de previdência comple-
mentar.

Os denunciados são: Luiz Ro-
dolfo Landim Machado (presi-
dente do Flamengo, ex-presidente 
da BR e de empresas do grupo de 

Eike Batista), Demian Fiocca (ex-
presidente do BNDES), Nelson 
José Guitti Guimarães, Geoffrey 
David Cleaver e Gustavo Henri-
que Lins Peixoto

Segundo o MPF, houve perda 
total do capital investido pelo FIP: 
um prejuízo superior a R$ 100 mi-
lhões, em valores não corrigidos. 
Os procuradores pedem que os 
réus sejam condenados a pagar 
o triplo do montante perdido, a 
ser atualizado pela Selic quando à 
época do pagamento.

O esquema ocorreu entre 2011 
e 2016, de acordo com a denún-
cia do MPF. Os cinco acusados 
atuaram como representantes das 
empresas Maré Investimentos e 
Mantiq junto aos diretores dos 

fundos de pensão. Essas institui-
ções foram as gestoras do FIP 
Brasil Petróleo 1 – Fundo que re-
cebeu os recursos aplicados pela 
Funcef, Petros e Previ.

As investigações revelaram, no 
entanto, que, no conjunto de atu-
ações que resultaram no prejuízo 
dos investidores, os gestores da 
Maré e da Mantiq participaram 
ativamente das negociações que 
driblaram a regulamentação do 
FIP. 

Pela gestão fraudulenta, a ação 
requer a condenação dos denun-
ciados, que pode resultar em re-
clusão de 3 a 12 anos, além da 
reparação econômica e moral das 
vítimas no montante triplo do 
prejuízo causado.

ABr



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

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

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2    l  Monitor MercantilQuinta-feira, 29 de julho de 2021

Anulação dos contratos 
por falta de legitimidade 

dos governos

FNDCT: vamos trabalhar para recuperar os anos perdidos

Novos corsários

Por Wanderley  
de Souza

Alguns dias após as-
sumir a presidência 
da Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep), 
em novembro de 2015, 
recebi um telefonema do 
ex-ministro João Paulo dos 
Reis Velloso manifestando 
o desejo de ir tomar uma ca-
fé comigo. Foi recebido no 
mesmo dia, afinal foi ele o 
criador da Finep. Conversa 
agradável e instrutiva. Falou 
sobre a decisão do governo 
de criar a Finep em 1967 e 
o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) em 
1969, ambos visando ala-
vancar o desenvolvimento 
do país. Já naquele mo-
mento houve a consciência 
de que o país não teria fu-
turo sem fortalecer sua base 
científica e tecnológica.

O FNDCT surgiu com 
um orçamento generoso e 
assim permaneceu ao longo 
de vários anos sempre com 
recursos do Tesouro Nacio-
nal ou empréstimos inter-
nacionais por ele avalizado. 
Foi um projeto exitoso que 
construiu uma sólida base 
científica no Brasil. Cito 
como exemplo de sucesso o 
PADCT.

Com os sucessivos gov-
ernos, esses recursos foram 
diminuindo, ficando mes-
mo insignificantes. No en-
tanto, graças a figuras como 
José Israel Vargas, Ronaldo 
Sardenberg e Carlos Améri-
co Pacheco, o FNDCT foi 
salvo com o aporte de re-

cursos originários da ativi-
dade econômica do setor 
privado, criando os chama-
dos fundos setoriais.

Esses, no entanto, têm fi-
nalidades específicas e clara-
mente delimitadas através 
das fontes de recursos e das 
leis promulgadas e que vig-
oram até hoje. Esses recursos 
são provenientes de royalties 
da exploração de petróleo em 
águas profundas e, de forma 
crescente, receitas da con-
tribuição de intervenção no 
domínio econômico (Cide), 
entre outras.

Apesar da arrecadação 
crescente, os recursos não 
foram liberados integral-
mente, exceto no período 
de 2008 a 2014, quando 
houve um grande impulso 
da atividade científica no 
Brasil. Logo a seguir ti-
veram início sucessivos 
contingenciamentos dos re-
cursos, fazendo com que o 
Sistema Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia entrasse 
em crise.

Felizmente, esta fase en-
contra-se agora superada, 
uma vez que a Lei Com-
plementar 177/2021, pro-
mulgada este ano, proíbe o 
contingenciamento. Ainda 
que estejamos atravessando 
momentos turbulentos dev-
ido ao orçamento da União 
ter sido promulgado alguns 
dias antes da nova Lei, tudo 
leva a crer que teremos êxi-
to na recuperação do orça-
mento do FNDCT.

Muitos acham que com 
a liberação dos recursos do 
FNDCT todos os prob-
lemas da Ciência e Tecno-

logia no Brasil estarão re-
solvidos. Ledo engano. O 
FNDCT tem destinação 
prevista em Lei e pouca 
margem de manobra. O seu 
foco principal é o apoio à 
infraestrutura científica e 
à pesquisa básica, pesquisa 
aplicada e à inovação tec-
nológica, em áreas previa-
mente definidas, e de onde 
os recursos se originam, 
procurando estimular a in-
tegração dos centros cientí-
ficos com as empresas in-
teressadas no processo de 
inovação tecnológica.

Os fundos setoriais não 
foram criados para substi-
tuir os orçamentos tradicio-
nais do próprio Ministério 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovações, com seus insti-
tutos, organizações sociais 
vinculadas, e o Conselho 
Nacional de Desenvolvim-
ento Científico e Tecnológi-
co (CNPq), importante 
agência de fomento que 
apoia projetos individuais e 
redes de pesquisa em todas 
as áreas do conhecimento, 
bem como a formação de 
recursos humanos.

Sua utilização no mo-
mento para cobrir prob-
lemas orçamentários out-
ros pode levar à perda da 
identidade das agências. A 
comunidade precisa atuar 
intensamente para que o 
orçamento com recursos 
do Tesouro para atividades 
de Ciência e Tecnologia seja 
restaurada no Orçamento 
de 2022. Por outro lado, os 
recursos do FNDCT não se 
destinam a manter as várias 
instituições vinculadas ao 

MCTI, podendo sim apoiar 
os projetos que essas insti-
tuições desenvolvem nas 
áreas previstas nos fundos 
setoriais.

A nova legislação do 
FNDCT vem corrigir cer-
tas deturpações, como, por 
exemplo, a que impedia 
que seus recursos apoias-
sem projetos científicos re-
alizados nas organizações 
sociais. No passado, os 
órgãos de controle obriga-
ram o FNDCT a suspender 
apoios a essas instituições. 
Na nova lei, há, inclusive, 
previsão de que elas possam 
ser apoiadas em até 25% 
dos recursos não reembol-
sáveis.

No entanto, cabe regis-
trar que não há uma ação 
específica para este apoio, 
implicando que as OSs de-
vam submeter propostas 
aos vários fundos setoriais 
compatíveis com suas ativi-
dades. A Lei do FNDCT 
também prevê, desde o iní-
cio dos fundos setoriais, que 
um percentual mínimo de 
30% deva contemplar pro-
jetos oriundos das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. Este delicado equilí-
brio precisa ser cumprido.

No momento atual, o 
que nos parece mais impor-
tante é fortalecer o sistema 
previsto para tomada de 
decisões única e exclusiva-
mente pelo Conselho Dire-
tor do FNDCT e os comi-
tês gestores (ou técnicos) 
de cada fundo, com com-
posições bem estabelecidas. 
Esses devem ser presididos 
por autoridades do MCTI 

ocupando posições com-
patíveis com cada fundo.

Nas últimas semanas, 
uma série de notícias surgi-
ram indicando que setores 
do MCTI, mais especifi-
camente da sua Secretaria 
Executiva, estavam atuando 
no sentido de fazer modifi-
cações na governabilidade 
do FNDCT e até mesmo da 
Finep, que atua como secre-
taria executiva do FNDCT. 
Pensavam até mesmo em 
extinguir o Conselho Con-
sultivo da Finep e modificar 
a composição do Conselho 
Diretor do FNDCT.

Felizmente, e graças às 
manifestações da comu-
nidade acadêmica e empre-
sarial, o ministro tomou 
conhecimento dessas ações 
e desautorizou-as enfatica-
mente.

Há, ainda, algumas ex-
crecências que também 
precisam ser revistas. Por 
exemplo, embora o MCTI 
conte com uma Secretaria 
Técnica responsável pela 
Infraestrutura Científica do 
país, ela está alijada do co-
mando do CT-Infra, o fun-
do setorial que tem como 
finalidade e tradição apoiar 
a infraestrutura científica 
brasileira.

O mais importante neste 
momento é agilizar a re-
alização das reuniões do 
Conselho Diretor de modo 
a definir a planilha de dis-
tribuição dos recursos para 
os vários fundos setoriais, 
seguindo a legislação bem 
estabelecida. Após esta de-
cisão, os comitês técnicos 
dos fundos devem tomar 

decisões que permitam 
o lançamento das várias 
chamadas públicas pelas 
agências de fomento, exi-
mindo o próprio MCTI de 
se transformar em agência 
de fomento, aprofundando 
seu importante papel de 
formular políticas públicas 
setoriais em sintonia com 
outros ministérios e com a 
comunidade científica e tec-
nológica do país. 

Vamos trabalhar no sen-
tido de recuperar os anos 
perdidos. Por outro lado 
precisamos estar atentos 
aos recursos do FNDCT 
hoje existentes na Finep, da 
ordem de R$ 26 bilhões, e 
que podem vir a ser utiliza-
dos pelo Ministério da Eco-
nomia. Afinal, a PEC 109 
em vigor autoriza a União a 
utilizar, para pagamento da 
dívida pública, os recursos 
em caixa do FNDCT nos 
encerramentos dos exercí-
cios de 2021, 2022 e 2023. 
É preciso alterar esta de-
cisão o quanto antes, atu-
ando junto ao Congresso 
Nacional.

Por outro lado, há no STF 
o Recurso Extraordinário 
928.943/SP que trata so-
bre a constitucionalidade 
da Cide-Royalties. A perda 
dessa fonte é fatal para o 
FNDCT, pois muitos dos 
fundos setoriais, como por 
exemplo o da Saúde e do 
Agronegócio, têm origem 
exclusiva nessa fonte.

Wanderley de Souza é professor titular 
da UFRJ, membro da Academia 

Brasileira de Ciências e da Academia 
Nacional de Medicina.

Por Paulo Metri

A matéria “Disputa en-
tre Maduro e Guaidó por 
reservas de ouro chega à 
Suprema Corte britânica”, 
do Correio Brasiliense de 
19 de julho de 2021, coloca 
a questão com detalhe. Co-
pio, a seguir, uns poucos 
trechos da matéria:

“Quem tem o controle 
de US$ 1 bilhão em reser-
vas de ouro venezuelano 
guardadas no Banco da In-
glaterra: Nicolás Maduro, 
ou Juan Guaidó? Após mais 
de um ano de disputa legal, 
o caso começa a ser exami-
nado pela Suprema Corte 
britânica, nesta segunda-
feira (19/7).”

“O Reino Unido integra 
o grupo de 50 países, lidera-

dos pelos Estados Unidos, 
que consideram ilegítimo o 
segundo mandato de Madu-
ro. Ele foi reeleito em 2018, 
em um pleito denunciado 
por muitos como fraudu-
lento.”

“ E m 
um caso 
de grande 
tecnic i s -
mo jurídi-
co, cinco magistrados do 
principal tribunal do Reino 
Unido deverão determinar 
se, efetivamente, ‘o gov-
erno britânico reconhece o 
presidente interino Guaidó 
como chefe de Estado da 
Venezuela’ para todos os 
efeitos.”

O capitão inglês Francis 
Drake, vice-almirante do 
Reino da Inglaterra, era um 

corsário e, assim, tinha per-
missão para pilhar navios de 
nações inimigas da Ingla-
terra. Desta forma, Drake 
era um pirata a serviço do 
império inglês. Uma de 

suas tare-
fas, ao se 
aventurar 
ao mar, 
era trazer 
r i q u e z a 

para a coroa. Em 1581, Isa-
bel I da Inglaterra o con-
decorou como cavaleiro. 
Tantos prejuízos ele acar-
retou para a Espanha que 
o rei Filipe II ofereceu uma 
recompensa por sua vida de 
20.000 ducados, cerca de £ 
4.000.000.

No novo modelo, os 
corsários são os membros 
da Suprema Corte Britânica. 

Um dado é indiscutível: este 
ouro pertence à sociedade 
venezuelana. Além disso, 
esta corte não tem a isenção 
necessária para julgar cor-
retamente qual presidente é 
melhor para esta sociedade. 
A única esperança para uma 
decisão favorável à socie-
dade é devido ao Banco da 
Inglaterra possivelmente 
ser depositário de riquezas 
de outros países em situa-
ção análoga, e ele não quer 
perder clientes.

Neste imbróglio, o 
princípio da autodetermina-
ção dos povos não foi res-
peitado. Também, utiliza-se 
lawfare como instrumento 
de apropriação de mandato 
ganho por outro em eleição. 
Outro ponto digno de obser-
vação é que Guaidó, se rati-

ficado como novo presidente 
da Venezuela e se conseguir 
assumir o mandato de fato, 
o que será bastante difícil, irá 
buscar reverter contratos as-
sinados por Maduro.

Esta hipótese sepulta o 
conceito de “ato jurídico 
perfeito”. Com relação a es-
ta situação e me atendo ao 
caso brasileiro, eu concordo 
com a anulação dos contra-
tos pelos seguintes motivos. 
Dilma foi afastada, e Temer 
assumiu através de “lawfare 
despudorado”, pois não ex-
istiu crime de responsabi-
lidade, e Temer deu início 
à destruição da economia 
brasileira. A eleição de 2018 
foi outra fraude, graças às 
“fake news também despu-
doradas”, disseminadas 
com fartura por robôs.

Assim, Temer não rep-
resentou, e Bolsonaro não 
representa, legitimamente, a 
sociedade brasileira e, com 
isso, seus atos não são “so-
cialmente perfeitos”, que 
é um requisito superior 
ao dos atos serem “juridi-
camente perfeitos”. Com 
maior razão quando nosso 
patrimônio é entregue a 
preço vil.

Desta forma, Requião, 
Ciro, Lula, Estrella, Berco-
vici e tantos outros estão 
corretos ao dizerem que se 
deve revogar privatizações, 
concessões, renúncias de 
impostos e outros contratos 
lesivos, ocorridos nos dois 
períodos das trevas.

Paulo Metri é conselheiro  
do Clube de Engenharia.
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Sonho da casa própria  
fica mais distante

Semana passada, o Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) divulgou que o FGTS aplicou R$ 60,8 

bilhões em operações de financiamento habitacional em 
2020, com a contratação de 420.713 moradias. Apesar de o 
valor mostrar recuperação em relação aos anos anteriores (R$ 
56,5 bilhões em 2019 e R$ 59,9 bilhões em 2018, valores não 
corrigidos pela inflação), o número de habitações financia-
das mostrou uma grande queda em relação ao ano anterior, 
quando foram contratadas 568.179 moradias.

A tendência vem ocorrendo ano após ano. Em 2018, 
foram 527.733 famílias beneficiadas; em 2017, 556.327; 
em 2016, quando  orçamento executado chegou a R$ 80,8 
bilhões, foram contratadas 547.053 moradias.

Como o aumento do custo da construção ameaça a op-
eração do Programa Casa Verde e Amarela (o Minha Casa 
Minha Vida de Bolsonaro), a tendência deve continuar.

Cobrança 5.0
O movimento Destrava Brasil calcula que, com a 

PEC 110, da Reforma Tributária, o Brasil terá um ganho 
trilionário. “Somente o uso da tecnologia de cobrança 5.0 
automática a cada nota fiscal emitida vai permitir uma for-
malização de pelo menos 50% do PIB informal, estimado 
em R$ 1,8 trilhão’, sonha o tributarista Luiz Carlos Hauly, 
ex-deputado federal.

O fim da guerra fiscal traria uma economia de R$ 300 
bilhões ao ano para os consumidores; a impossibilidade 
de ser formar novas dívidas ativas, mais R$ 100 bilhões; 
o fim do contencioso, outros R$ 100 bilhões. “A re-
forma tributária completa, como prevista na PEC 110, 
fará o PIB crescer adicionalmente 5% ao ano e 40% em 
oito anos”, acrescenta o otimista Hauly, que classifica a 
proposta de mudanças no Imposto de Renda feita pelo 
Ministério da Economia como algo que beneficia apenas 
momentaneamente os interesses do governo com a realo-
cação de carga tributária sobre o rendimento das famílias 
de baixa renda.

RH é com administrador

O Conselho Regional de Administração do Rio (CRA-
RJ) recebeu sentença favorável do 5º Juizado Especial 
Federal RJ contra uma ação movida por uma consultoria 
de Recursos Humanos. A empresa alegava que não deve-
ria pagar anuidades nem cumprir a exigência de respon-
sável técnico. Porém o juiz reconheceu o exercício de 
atividade privativa de administrador.

Nem tudo que reluz

Ninguém mais abre uma empresa; cria uma startup. E, 
depois das fintechs, vieram as insurtechs, accounttechs, 
traveltechs, techtechs… O objetivo é ser adquirida por 
uma empresa grande tradicional. Muitas, descobriremos 
mais tarde, não passam de merpotechs.

Rápidas

Heloísa Borges, diretora de Óleo, Gás e Biocom-
bustíveis da EPE, e Carole Nakhle, CEO da Crystol En-
ergy são as convidadas do webinário que a FGV Energia 
fará em 2 de agosto, às 14h, sobre o papel das empresas 
de óleo e gás na transição energética. Inscrições: evento.
fgv.br/energytransitionoilandgas *** Aasp realiza nesta 
quinta-feira, às 19h15, o evento “Processo civil no direito 
de família”. Mais informações: aasp.org.br/eventos *** 
Estão abertas até 18 de agosto as inscrições para o curso 
“Práticas Perícias Ambientais: Avaliação de Impacto Am-
biental”, que será ofertado a distância neste 2º semestre 
pela UFSCar. Detalhes em bit.ly/periciasambientais
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fatos@monitormercantil.com.br

COOPERNOVA – COOP. DE MOT. AUT. DO TRANSP. COMPL.
DE PASS., FRETAMENTO E TURISMO LTDA.

CNPJ.: 05.029.926/0001-23
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

 PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS TODOS OS COO-
PERADOS DA COOPERNOVA EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS
ESTATUTÁRIOS E LEGAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA À SER REALIZADA NA LONA CULTURAL
DE VISTA ALEGRE LOCALIZADA NA AV. SÃO FÉLIX S/Nº. – VISTA
ALEGRE – RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 14/08/2021 EM 1ª CONVO-
CAÇÃO ÀS 09:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 2/3 DOS ASSO-
CIADOS; EM 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 10:00H., C/ A PRESENÇA MÍNI-
MA DE 50% + 1 DOS ASSOCIADOS; EM 3ª E ÚLTIMA CONVOCA-
ÇÃO ÀS 11:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 10 ASSOCIADOS,
PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA. (DEVIDO
A PANDEMIA A REFERIDA ASSEMBLÉIA ACONTECERÁ NO LOCAL
INDICADO NESTE EDITAL, EM ÁREA ABERTA RESPEITANDO-SE O
DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSÁRIO E DEMAIS PROCEDIMEN-
TOS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA (CORONAVIRUS) – SERÁ OBRI-
GATÓRIO O USO DE MÁSCARAS FACIAIS POR TODOS OS PRESEN-
TES). 1 – INCLUSÃO DE COOPERADOS; 2 – EXCLUSÃO DE COOPERA-
DOS; 3 – ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA; 4 – ELEIÇÃO DOS
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL; 5 – ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA. * PARA EFEITO DE QUORUM, O
Nº. DE COOPERADOS NESTA DATA É DE 073 (SETENTA E TRÊS).

RIO DE JANEIRO, 27 DE JULHO DE 2021.
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA FERREIRA

DIRETOR PRESIDENTE

BARRA DA TIJUCA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.723.918/0001-64 - NIRE 33300319051

Ata de AGE em 05/07/21. Data, Hora e Local. No dia 05/07/21, às 11:30h, 
na sede social Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Con-
vocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoante o dispos-
to no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em 
face da presença de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presen-
ça de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader; Secretário: 
Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre a reeleição 
dos membros da Diretoria da Cia. Deliberações Tomadas por Unanimida-
de. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, 
deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Reeleger, para o cargo 
de Diretor Presidente da Cia., o Sr. Daniel Pini Nader, brasileiro, casado, 
bacharel em engenharia, RG 22.309.015-3-SSP/SP e CPF 296.635.378-33, 
com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, 
conforme o estatuto social da Cia. Reeleger, para o cargo de Diretor sem 
Designação Específica, o Sr. Luiz Augusto Vianna Messora, brasileiro, 
solteiro, bacharel em administração, RG 33.944.176-8-SSP/SP e CPF 
388.671.028-93, com mandato de 2 anos a contar da presente data, per-
mitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Por fim, o acionista 
autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências necessá-
rias à efetivação das deliberações ora aprovada. Encerramento e Lavratura 
da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata 
referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º  da Lei das S.A., que foi 
aprovada pelos presentes. RJ, 05/07/21. Mesa: Daniel Pini Nader - Presi-
dente, Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário. Jucerja em 23/07/21 
sob o nº 4174217. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Aumenta número de atos de concentração no semestre

O Conselho Ad-
ministrativo de 
Defesa Econô-

mica (Cade) registrou alta 
de 20% no número de atos 
de concentração analisados 
no primeiro semestre de 
2021 em relação ao mesmo 
período do ano passado. O 
tempo médio para avaliação 
dos negócios foi de 34,8 
dias, mantendo a autarquia 
entre as agências antitruste 
mais rápidas do mundo.

De janeiro a junho deste 
ano, o Cade analisou 245 
atos de concentração, sen-
do que 234 foram autoriza-
dos pela Superintendência-
Geral e 11 pelo Tribunal 
Administrativo (cinco re-
ceberam aval mediante ce-
lebração de acordo). O nú-

mero supera os 204 casos 
decididos pela autarquia no 
mesmo período em 2020. 
Até o momento, o setor de 
energia elétrica é o que mais 
recebeu o aval do Cade para 
consumar suas operações.

Com relação aos casos 
notificados, houve aumen-
to de 33% no período em 
comparação com o ano an-
terior. Nos primeiros seis 
meses de 2021, 265 opera-
ções foram submetidas ao 
crivo do Cade. Em 2020 
foram 199.

Investigações

No que diz respeito à 
repressão de condutas anti-
competitivas, o Cade instau-
rou 24 investigações no pri-

meiro semestre deste ano. 
Dessas, 15 são relacionadas 
à prática de cartel, conside-
rada a mais grave infração 
contra a ordem econômi-
ca. As condutas unilaterais, 
como abuso de posição do-
minante e acordos de exclu-
sividade, por exemplo, so-
mam oito investigações. A 
outra foi aberta para apurar 
influência à conduta unifor-
me.

De janeiro a julho de 
2021, o Tribunal do Cade 
julgou 19 processos ad-
ministrativos, proferindo 
condenações em 13 deles. 
As multas aplicadas nesses 
casos somam mais de R$ 
821,6 milhões. Entre os 
processos condenados pe-
lo Conselho destacam-se 

o que investigou cartel em 
licitações para fornecimen-
to de tubos e conexões de 
PVC e o que apurou con-
luio em certames públicos 
destinados à aquisição de 
uniformes e kits de mate-
riais escolares para alunos 
da rede pública de ensino.

Nesse período, foram 
celebrados oito Termos de 
Compromisso de Cessa-
ção (TCCs) entre o Cade 
e a parte investigada por 
suposta prática anticompe-
titiva, determinando o fim 
da conduta e de seus efei-
tos lesivos à concorrência 
e ao consumidor. O valor 
total de contribuições fixa-
das pela autarquia por meio 
dos TCCs foi de R$ 58,7 
milhões.

Ministério que dará trabalho
Sob nova direção de Onix, serão permitidos mais de 200 cargos

Com o anúncio da 
recriação de uma 
nova pasta para 

o Trabalho, o governo de 
Jair Bolsonaro descumpre 
a promessa de campanha 
de trabalhar com apenas 
15 ministérios. O novo, do 
“Emprego e Previdência”, 
é o 23° e talvez um dos 
mais poderosos: reunirá o 
maior orçamento, de R$ 
700 bilhões, e permitirá a 
nomeação de mais de 200 
cargos. O novo ministro, 
Onix Lorenzoni, já ventilou 
que prepara um programa 
ambicioso para a geração 
de empregos, especialmente 
entre os jovens, de olho na 
desoneração dos encargos 
trabalhistas.

Na opinião de Otavio 
Torres Calvet, juiz do Tri-
bunal Regional do Trabalho 
do Estado do Rio de Janeiro 
(TRT/RJ), o movimento do 
governo é simbólico, mas 
não necessariamente efetivo. 
“Na prática, tudo vai depen-
der da orientação a ser dada 
pela nova direção”.

Segundo Calvet, a recria-
ção do Ministério do Traba-
lho é mais simbólica do que 
efetiva, pois tudo que antes 
se realizava através do anti-
go Ministério passou a ser 
realizado, e com excelên-
cia, pela Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho. 
“Em termos políticos (em 

sentido amplo), reconhecer 
a questão do trabalho em 
Ministério próprio ajuda 
apenas na narrativa da im-
portância que o Governo 
Federal atribui à pasta, o 
que causa um certo confor-
to para quem atua na área 
trabalhista”.

Acha, também, que “na 
prática, tudo vai depender 
da orientação a ser dada pe-
la nova direção, lembrando 
que a diminuição do de-
semprego dificilmente se 
obtém por regramentos ou 
legislação, sendo necessá-
rio o desenvolvimento da 
economia para geração de 
novos postos de trabalho.” 
Sobre a possibilidade do 
programa a ser apresentado 
pelo novo ministério prevê 
a contratação sem vínculo 
empregatício, ressalta que o 
Brasil não possui lei deter-
minando que todos os tra-
balhadores sejam contrata-
dos como empregados, nos 
moldes da CLT.

“Contratar sem vínculo 
de emprego sempre é pos-
sível desde que a relação de 
trabalho não preencha os re-
quisitos dos arts. 2° e 3° da 
CLT, ou seja, trabalho por 
pessoa natural com pesso-
alidade, habitualidade, one-
rosidade e subordinação. 
O importante, a meu ver, 
é criar um modelo em que 
o trabalhador sem vínculo 

Para Calvet a recriação é mais  
simbólica do que efetiva

de emprego também con-
siga obter um mínimo de 
proteção social que garanta 
sua dignidade”, esclarece 

Questões orçamentárias

Quanto da possibilidade 
do novo programa manter 
o sistema benefícios pagos 
metade pelo Sistema S (Se-
nai, Sesi, Senac e Sesc) e 
metade pelo empregador, 
como vinha sendo exercido 
pela antiga secretaria, o juiz 
do TRT-RJ, diz ser muito 
difícil opinar sobre questões 
orçamentárias sem acesso 
efetivo aos valores que são 
arrecadados, sua destinação 
etc.

“O fato é que os inte-

grantes do Sistema S já atu-
am fortemente na formação 
de jovens para o mercado 
de trabalho, com uma his-
tória consolidada neste sen-
tido. Creio ser importante 
abrir o diálogo com as en-
tidades que compõem o 
Sistema para busca de alter-
nativas viáveis para o obje-
tivo pretendido pela antiga 
Secretaria sem prejudicar o 
trabalho atualmente realiza-
do. Não há, ou não deveria 
haver, antagonismo neste 
campo, todos desejam o 
mesmo: inserção do jovem 
no mercado de trabalho”, 
conclui o magistrado que 
também é membro honorá-
rio do Instituto dos Advo-
gados Brasileiros (IAB). 
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Espólio de Castor de 
Andrade em megaleilão

Por decisão da juíza de Direito da 12ª Vara de 
Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital do Rio 
de Janeiro está agendado para 10 de agosto (das 

14h às 15h) leilão do espólio de Castor de Andrade. Os 
pregões de cada imóvel serão realizados através do site 
maiconleiloeiro.com.br

O leilão lista 19 imóveis, como terrenos, salas comerciais, 
casas e apartamentos situados no Centro da cidade do Rio de 
janeiro e em vários bairros da cidade, especialmente Bangu, 
na Zona Oeste, reduto do ex-bicheiro. Previsões indicam 
que o total dos bens leiloados poderá superar R$ 25 milhões. 
Castor Gonçalves de Andrade e Silva foi bicheiro e dirigente 
carnavalesco. Faleceu em 11 de abril de 1997.

Destaque para “direito e ação” à casa situada na Rua Jack-
son de Figueiredo, 3.347, Joá, Rio de Janeiro, cujas confron-
tações, fração ideal e maiores detalhes são melhores descritos 
na matrícula nº 20955 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da 
Capital do Rio de Janeiro. O bem está matriculado na munici-
palidade sob o nº 0388676-9, onde indica ter 992m² de área 
edificada, conforme espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado 
em R$ 6.000.000,00 em 23/10/2020, e a avaliação indicava 
que a fachada da casa está em péssimo estado de conserva-
ção.

O edital pode ser consultado na edição do dia 22 de 
julho do Monitor Mercantil (monitormercantil.com.br/
wp-content/uploads/2021/07/MM-22_07_2021.pdf)

Oportunidade na  
Praça da Bandeira

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) organiza leilão de 
apartamento c/ 60 m² na Rua Joaquim Palhares, 608/1103, 
Praça da Bandeira/RJ. Condomínio com serviço de portaria 
24 horas e monitoramento com câmeras de segurança, inter-
fone, portão eletrônico, com garagem descoberta, 2 elevador-
es (social e serviço), possui pequeno salão de festas. O imóvel 
é composto por sala, 2 quartos (piso em sinteco), janelas em 
alumínio com toldo, cozinha com azulejos até o teto e piso 
em azulejos, área de serviço (com tanque) e dependências, 2 
banheiros com azulejos até o teto e piso também em azulejo, 
duas portas de acesso em madeira. Avaliação: R$ 361.278,03. 
Leilão em andamento.

Apartamento  
na Freguesia em oferta

Ana Lucia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/analucia-
leiloeira.com.br) está ofertando o apartamento 509 bloco 02, 
situado na Rua Neylson Rebouças, 230, no Condomínio Ga-
binal II, Bairro da Freguesia/RJ. O condomínio encontra-se 
no alinhamento da via pública, existem 5 blocos, e cada bloco 
com 60 apartamentos, sendo 12 por andar. O bloco 02 é ao 
lado da piscina, que possui salão de festas, playground, chur-
rasqueira, elevador, porteiro 24 horas, porteiro eletrônico, 
piscina, com direito a uma vaga na garagem (designada pelo 
condomínio). O apartamento 509 tem posição de fundos 
para a entrada do bloco e está avaliado em R$ 230.000,00. 
Leilão em andamento.

Destaque para  
casa em Teresópolis

Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) divulga 
leilão de casa com dois pavimentos, 3 quartos (com suíte) em 
Teresópolis. É a casa 3 do Condomínio Sierra Ville Resi-
dence, na Rua Paquequer, 380, composta de 2 pavimentos. 
No térreo temos: varanda que dá acesso à entrada principal e 
garagem para um veículo; cozinha; 2 quartos; banheiro social; 
sala. Nos fundos há um pequeno banheiro, um reservado pa-
ra acondicionamento de botijões de gás e um espaço dedica-
do à lavanderia ao lado da porta dos fundos. O condomínio 
possui sauna e piscina. Área do terreno: 135m² (9m de frente 
e fundos x 15m de ambos os lados). Área construída: 75,3m² 
Avaliação: R$ 455.000,00. Leilão aberto.

DEL CASTILHO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 31.617.610/0001-62 - NIRE 33300329251 

Ata de AGE em 05/07/21. Data, Hora e Local. No dia 05/07/21, às 12h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoante o dis-
posto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
em face da presença de acionista representando a totalidade do capital so-
cial da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Pre-
sença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de 
Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. Deliberar 
sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Cia. Deliberações Toma-
das por Unanimidade. Após exame e discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Re-
eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Cia., o Sr. Marcelo Hudik 
Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração, 
RG 11.605.282-0- IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, com mandato de 2 anos 
a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto so-
cial da Cia. Reeleger, para o cargo de Diretor sem Designação Específi-
ca, o Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 
14.157.566-9- SSP/SP e CPF 261.377.018-08, com mandato de 2 anos a 
contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social 
da Cia. Reeleger, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. 
Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG 30.448.755- SSP/SP e CPF 289.496.448-00, com mandato de 2 anos 
a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto so-
cial da Cia. Reeleger, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, 
o Sr. Daniel Pini Nader, brasileiro, casado, bacharel em engenharia, RG 
22.309.015-3- SSP/SP e CPF 296.635.378-33, com mandato de 2 anos a 
contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social 
da Cia. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a tomar todas 
as providências necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, 
na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, 
§1º da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. RJ, 05/07/21. Mesa: 
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; Felipe Franco da 
Silveira - Secretário. Jucerja em 21/07/21 sob o nº 4163648. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

TRIGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito, 
Dr.(a) Milena Angelica Drumond Morais Diz - Juiz Titular, do Cartório da 
38ª Vara Cível da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ 
SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que 
funciona a Av. Erasmo Braga, 155 Salas 309A,311Ae313ACEP: 20020-
903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3225 e-mail: cap38vciv@tjrj.
jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - Pagamento; 
Nota Promissória, nº 0144721-91.2010.8.19.0001, requerida por MARCIO 
PAULO DE OLIVEIRA DIAS, em face de JOÃO BATISTA GIOIA, alegando 
em síntese o seguinte: “Citação da parte Executada para: no prazo de 
3(três) dias, efetuar o pagamento da dívida (CF.art.829, caput do CPC); 
ou apresentar embargos à execução. A parte executada fica ciente de 
que, efetuando o pagamento integral da dívida, o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (cf.art.827, p. 1° do CPC/2015)”. 
Assim, pelo presente edital, CITA o executado JOÃO BATISTA GIOIA, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 3 (três) 
dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 180.030,00 (cento e oitenta 
mil e trinta reais) ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes serem 
penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do débito. Caso 
não ofereça contestação, e de que permanecendo revel, será nomeado 
curador especial (art.257,IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio 
de Janeiro, Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e 
um.. Eu, Roger Mateus dos Santos Pereira Ramos - Estagiário - Matr. 
120000031886, digitei. E eu,Sueli Aparecida de Carvalho - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/27851, o subscrevo.

SEGUNDA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito, 
Dr. Mario Cunha Olinto Filho - Juiz Titular, do Cartório da 2ª Vara Cível da 
Regional da Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos 
que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos 
Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 3385-8700 e-mail: btj02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Procedimento 
Comum - Enriquecimento sem Causa, nº 0002351-86.2006.8.19.0209, requerida 
por TRANSCHILDREN TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, em face de JOSE 
CARLOS SUCUPIRA GONÇALVES. Assim, pelo presente edital, INTIMA o 
executado JOSE CARLOS SUCUPIRA GONÇALVES, CPF 664.327.587-34, na 
forma do Art 513, IV do CPC, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, 
para pagar a quantia indicada pelo credor (R$ 14.299,39) acrescida de custas, 
observadas as regras de intimação do artigo 513, § 2º, do CPC, no prazo de 15 
dias (corridos - vide parágrafo único do art. 219, do CPC), sob pena de multa de 
10% e honorários advocatícios sobre o total do débito, além de penhora imediata, 
inclusive na modalidade “on line”. Decorrido o prazo sem pagamento, certifique o 
cartório e proceda-se inicialmente à penhora “on line”. Caso indicado bem que não 
dinheiro ou frustrada ou insuficiente a penhora “on line”, proceda-se a extração 
de mandado de penhora e imediata avaliação dos demais bens indicados pelo 
credor. Intime-se ainda o devedor para ciência de que, transcorrido o prazo para 
pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias (úteis - vide art. 219, caput, do CPC) 
para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação. “Dado e passado 
nesta cidade de Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2021. Eu, Adriana Souza Pinho 
- Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/25173, digitei. E eu, Luciane Saintive 
Barbosa - Responsável pelo Expediente - Matr. 17434, o subscrevo.

Agronegócio puxa alta de 45,4% no 
faturamento da indústria de máquinas

A Associação Bra-
sileira da Indús-
tria de Máquinas 

e Equipamentos (Abimaq) 
informou, nesta quarta-
feira, que o faturamento do 
setor cresceu 45,4% em ju-
nho na comparação com o 
mesmo mês do ano passa-
do, totalizando R$ 17,5 bi-
lhões em 2021. Em relação 
ao mês anterior, no entanto, 
houve estabilidade, com va-
riação de -0,1%.

Nos últimos 12 meses, as 
vendas do setor totalizaram 
R$ 198,7 bilhões, alta de 
27,9%. No primeiro semes-
tre do ano, a receita do se-

tor cresceu 40,3% na com-
paração com igual período 
de 2020. O faturamento de 
janeiro a junho passou de 
R$ 100,2 bilhões. Para este 
ano, a Abimaq estima cres-
cimento de 18% a 20% no 
setor.

Segundo a entidade, os 
resultados são explica-
dos pela manutenção do 
crescimento nos setores 
ligados ao agronegócio e 
pela recuperação das áre-
as ligadas ao consumo de 
bens duráveis e semidurá-
veis. O alto crescimento, 
acima de 45%, também é 
justificado porque a base 

de comparação em 2020 
é baixa, tendo em vista as 
medidas sanitárias exigidas 
para controle da pandemia 
de covid-19.

“O crescimento agora es-
tá muito grande, de 27,9% 
(semestral), mas estamos já 
prevendo um crescimento 
até o final deste ano que de-
ve ficar entre 18% e 20%. 
Não é que vai desacelerar, 
o setor vai continuar acele-
rado, mas a base baixa vai 
sendo diluída com outras 
bases maiores do ano ante-
rior”, explicou o presidente 
da Abimaq, José Velloso.

Ele acrescenta que “(os 

números) poderiam ser me-
lhores, se não fossem as ex-
portações que ainda estão 
ruins em relação à média 
que tiveram no ano passa-
do”. De uma forma geral, 
os resultados são conside-
rados animadores para a in-
dústria de máquinas e equi-
pamentos, mas ainda estão 
23,8% abaixo da média en-
tre os anos de 2010 e 2013.

Em relação aos empre-
gos, foram criados 61 mil 
postos de trabalho em ju-
nho, na comparação com 
o ano passado. O setor em-
prega 357 mil pessoas dire-
tamente.

Vacina afeta procura de 
consumidor por crédito 
para negociar dívidas

A procura dos con-
sumidores por cré-
dito cresceu 26,2% 

no primeiro semestre em 
relação ao mesmo período 
de 2020, segundo levanta-
mento da Serasa Experian. 
Na comparação entre junho 
e o mesmo mês do ano pas-
sado, o crescimento na de-
manda por crédito ficou em 
23,7%.

Segundo o economista 
Luiz Rabi, da Serasa Expe-
rian, o aumento da demanda 
por crédito é uma retomada 
após a queda provocada pe-
la pandemia de covid-19 no 
primeiro semestre de 2020. 
“Esse aumento está ligado, 
principalmente, ao avanço 
da vacinação que, no atual 
cenário, melhora a confian-
ça financeira dos consumi-
dores”, afirmou.

Além disso, as taxas de 
juros continuam baixas, 
favorecendo a tomada de 
empréstimos. “As taxas de 

juros permaneceram em ní-
veis atrativos, encorajando 
a tomada de crédito tanto 
para a aquisição de bens 
como para renegociação de 
dívidas”, acrescentou Rabi.

O maior crescimento foi 
na faixa de renda de até R$ 
500 por mês, que registrou 
no mês passado elevação de 
34,3% em relação a junho de 
2020. Para aqueles com ren-
da mensal entre R$ 1 mil e R$ 
2 mil, a demanda por crédito 
aumentou 21,3% em junho e, 
para a faixa entre R$ 5 mil e 
R$ 10 mil, subiu 21%.

No recorte por regiões, 
o Nordeste teve o maior 
crescimento na procura por 
crédito no primeiro semes-
tre. Na comparação com o 
período de janeiro a junho 
de 2020, a alta ficou em 
38,1%. No Norte, a expan-
são da demanda ficou em 
35,2%; no Centro-Oeste, 
em 35,2%; no Sudeste, em 
24,2%. e, no Sul, em 15,6%.

Abla: 400 mil veículos 
deixarão de ser 
vendidos em 2021

Não fossem os 
atuais desafios 
da indústria au-

tomotiva, com montadoras 
reduzindo ou mesmo inter-
rompendo a produção pe-
la escassez de insumos, as 
locadoras comprariam 800 
mil veículos no decorrer de 
2021, conforme projeção 
da Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis 
(Abla). A entidade aponta 
para a realização de no má-
ximo 50% desse potencial, 
com compras entre 380 mil 
a 400 mil automóveis e co-
merciais leves.

Conforme a projeção da 
Abla, levando em conside-
ração que o preço médio 
dos veículos comprados 
por locadoras gira em tor-
no de R$ 60 mil, o inves-
timento anual que deixará 
de ser feito neste ano será 
superior a R$ 22 bilhões. 
“A queda é impactante 
frente ao total de carros 
que o setor iria comprar, 
não fossem as consequên-
cias dessa pandemia”, diz 
o presidente do Conselho 
Nacional da Abla, Paulo 
Miguel Junior.

As novas projeções da 

entidade que representa as 
locadoras vão ao encontro 
das estatísticas da Associa-
ção Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automoto-
res (Anfavea). Em junho, 
foram quase 167 mil unida-
des produzidas, o que repre-
sentou retração de 13,4% 
em relação ao mês de maio. 
“É uma produção quase 
70% acima daquela verifi-
cada no mesmo período do 
ano passado, mas é preciso 
lembrar que em abril, maio 
e junho de 2020 passamos 
pelo auge das medidas de 
isolamento”, avalia Miguel 
Junior.

Conforme o presidente 
da Abla, a realidade da in-
dústria automotiva no mun-
do, não apenas no Brasil, “é 
a de que as montadoras não 
têm carros para entregar”. 
Para Paulo Miguel Junior, a 
falta de insumos, principal-
mente de chips, “ainda po-
de piorar se pensarmos na 
concorrência com o setor 
de eletrônicos, que deman-
da ainda mais semicondu-
tores no segundo semestre. 
Nossa expectativa é que o 
mercado de veículos só vol-
te à normalidade em 2022”.
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Comando feminino na Delphos

“Eu acredito que a 
mulher tenha, sim, 
mais obstáculos do 

que os homens. É uma 
questão cultural, enraizada 
nas cartilhas mentais de go-
vernança, aliada a algumas 
correntes que as mulheres 
ainda arrastam, como a mís-
tica de que são mais suscep-
tíveis emocionalmente, que 
a gestação e o afastamento 
pela maternidade pesam, e 
alguns outros estigmas, que 
acabam sendo gatilhos (ou 
desculpas) para posterga-
ções de conquistas na car-
reira”.

A afirmação foi feita, 
nesta entrevista exclusiva, 
pela presidente da Delphos, 
Elisabete Prado, a mais no-
va associada da SOU SE-
GURA (Associação das 
Mulheres do Mercado de 
Seguros), e que engrossa o 
número de mulheres que 
assumem postos de coman-
do nas empresas que atuam, 
direta ou indiretamente, no 
mercado de seguros. Em-
bora ressaltando que seria 
incorreto ser vista como 
“uma injustiçada”, ela ad-
mitiu que ao menos uma 
vez foi preterida mesmo 
em condições de igualdade 
em relação ao “oponente”, 
o que talvez tenha ocorrido 
pelo fato de ser mulher.

Qualidades

Sobre as qualidades ne-
cessárias para exercer car-
gos de comando, a executiva 
comentou que as mulheres 
costumam ser mais sensí-
veis, resilientes, defendem 
seus pontos de vista com 
assertividade, e, em geral, 
possuem uma boa capaci-
dade de comunicação e de 
influência, porque social-
mente foram acostumadas 
a ter que convencer. “Além 
disso, e, mais uma vez, por 
causa dos aspectos sociais 
de milênios, sempre tiveram 
que administrar várias fren-
tes ao mesmo tempo (casa, 
trabalho, filhos), o que lhes 
conferiu uma característica 

mais holística”, acrescen-
tou.

Elisabete Prado acentuou 
ainda que, na Delphos, as 
mulheres correspondem a 
31% do contingente efetivo 
que, em termos absolutos, o 
número ainda é pequeno e 
precisa ser melhor equaliza-
do.

Contudo, ressaltou que a 
Delphos, definitivamente, 
não tem um caráter precon-
ceituoso ou de discrimina-
ção e que talvez o segmento 
é que tenha conduzido a is-
so. “No passado, o interesse 
das mulheres nesse setor era 
menor. Eu mesma quando 
fiz meu curso de Atuária, 
convivia com uma turma 
em que 85% era de pessoas 
do sexo masculino”.

Mas, ressalvou que a 
empresa tem mulheres em 
posições muito relevantes, 
como, por exemplo, na co-
ordenação das áreas de ges-
tão de processos, Jurídica, 
RH, Segurança da Infor-
mação, Compliance, LGPD 
e Ouvidoria. “Não há um 
programa de incentivo es-
pecífico para as mulheres, 
mas sim um estímulo cons-
tante aos cuidados com o 
encarreiramento de cada 
um, independente de sexo”, 
enfatizou.

Para a presidente da 
Delphos, as mulheres que 
gostariam de ingressar no 
mercado de seguros devem 
estudar, se atualizar e pro-
curar ter uma visão bem 
ampla sobre os assuntos 
que tenham relação com es-
se setor e com os objetivos 
que desejam alcançar ou 
com as posições que pre-
tendam disputar.

Além disso, frisou que 
é preciso haver um equilí-
brio entre o comportamen-
to emocional e o racional. 
“Não devem abrir mão da 
delicadeza que faz parte do 
traço feminino, mas tam-
pouco permitir que isso 
seja confundido com sinal 
de fraqueza. E, por fim, 
que não valorizem nem 
alimentem essa questão de 

diferença de sexo e ajam de 
forma igualitária, pois mui-
tas vezes a imaginação leva 
a equívocos e cria algo que 
só nela tem existência para 
justificar os próprios fracas-
sos. Se querem ser líderes, 
que sejam primeiro líderes 
de si mesmas”, observou.

Quanto aos seus planos 
a frente da Delphos, ela re-
velou que o ex-presidente 
aprovou um orçamento mui-
to arrojado, o que a leva a 
perseguir esses números para 
atingir o resultado esperado. 
As perspectivas do ponto de 
vista de negócios são alvissa-
reiras, mas, em razão da pan-
demia, as coisas são um pou-
co mais difíceis e demoradas. 
“Já nas questões internas e 
corporativas, o time está bas-
tante confiante e posso dizer 
que temos um respeito mú-
tuo bastante consolidado”, 
asseverou.

Sou Segura

Em relação ao trabalho 
que vem sendo realizado 
pela SOU SEGURA, Eli-
sabete Prado disse acredi-
tar sinceramente que pode 
aprender muito com os ta-
lentos que fazem parte da 

entidade. E, com o tempo, 
espera somar esforços e 
colaborar de alguma forma 
para que o trabalho das mu-
lheres seja melhor percebi-
do e valorizado.

“Agora que sou membro 
da SOU SEGURA, tenho 
recebido diariamente os cli-
ppings com as informações 
que são disseminadas, bem 
como as publicações com 
conteúdos muito relevantes. 
Nesse pouco tempo, já pude 
perceber o quão nobre é a 
tarefa da associação, a qual já 
tem o meu respeito e a minha 
total admiração”, elogiou.

Formada em Ciências 
Atuariais, Elisabete Prado 
foi admitida na Delphos em 
1980 como analista de sinis-
tros de danos materiais, sem 
que até então tivesse feito 
sequer uma visita a uma se-
guradora e tivesse qualquer 
experiência no setor. Rapi-
damente avançou para en-
carregada da área. Depois, 
para subgerente de sucursal, 
gerente de sucursal, geren-
te regional Sudeste, direto-
ra adjunta de Corporações, 
diretora Comercial e de 
Marketing até chegar à vice-
presidência e, finalmente, 
presidente da Delphos.

 Elisabete Prado: ‘Se querem ser líderes  
que sejam primeiro líderes de si mesmas’

‘Que seguro é esse?’ debate Responsabilidade Civil

FBN Corretora de Seguros 
inicia estratégia voltada ao 
setor de consórcios

Há nove anos, a 
FBN Corretora 
de Seguros cons-

tituiu uma nova empresa 
para atuar na área de benefí-
cios. Na visão do seu funda-
dor Kleber de Paula, não fa-
zia sentido misturar seguros 
patrimoniais e de pessoas. 
“É um modelo de negócio 
onde os procedimentos são 
diferentes e as necessidades 
e momentos de compras e 
atendimentos, também.”

A decisão foi acertada e 
a FBN Benefícios atende 
mais de 400 empresas atual-
mente, em um modelo que 
agrega valor aos RH´s por-
que os desonera de traba-
lhos diários. “Agora surgiu 
o momento de dar um pró-
ximo passo. Desde o início 
da pandemia, os números 
de vendas e a procura por 
consórcio têm aumentado 
bastante. O Brasileiro quer 
planejar as conquistas”, res-
salta de Paula..

Com isso, nasce a FBN 
Consórcios, que vai atuar 
com as melhores opções de 
administradoras do merca-

do, oferecendo consórcios 
de imóveis, automóveis, 
placas solares e serviços. 
Kleber de Paula informa 
que a atuação em novos 
segmentos é necessária, 
para atender uma fatia de 
mercado onde existem ex-
celentes oportunidades de 
expansão.

“Sabemos que o merca-
do está acelerando a cria-
ção de produtos para no-
vos segmentos, as pessoas 
sonham e querem realizar 
e contribuir com esta re-
alização é o papel da nova 
área que já começa inovan-
do e desenvolvendo novos 
canais. Criamos uma conta 
no Instagram para falar de 
planejamento financeiro e 
vamos entregar conteúdo 
para nossos clientes enten-
derem de que forma podem 
se preparar melhor pro fu-
turo. Além disso, o consór-
cio pode ajudar muito em-
presas que precisam criar 
um pipeline de vendas, ga-
rantindo receita previsível 
com base nas contempla-
ções” , explicou.

Busca por médicos  
e especialistas de  
todas as áreas da saúde

“Que seguro é esse?” é 
o nome do novo progra-
ma que passa a fazer parte 
da grade do Canal CNseg 
no YouTube. Sua apresen-
tação está a cargo do pre-
sidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Marcio Coriola-
no, que promove um ba-
te-papo com especialistas 
convidados para detalhar 
o funcionamento e as re-
gras dos produtos dispo-
níveis no mercado.

Na estreia, o diretor-
executivo da Federação Na-
cional de Seguros (FenSeg), 
Danilo Silveira e o coorde-
nador da Comissão de Li-
nhas Financeiras da Gerais 
da FenSeg, Gustavo Galrão, 
são os convidados para de-
bater o avanço do seguro de 
Responsabilidade Civil (RC) 
no setor segurador brasilei-
ro. A iniciativa é aderente ao 

Programa de Educação em 
Seguros da CNseg.

O seguro de RC, do seg-
mento de danos, apresenta 
taxa média de crescimento 
de 5,6% nos últimos cinco 
anos, ao passo que o seg-
mento de danos como um 
todo, de 2,5%, informa Mar-
cio Coriolano.  O programa 
tem duração de cerca de 25 
minutos e detalha as princi-
pais características do seguro 
que indeniza outras pessoas 
por erros, falhas e omissões 
causadas por segurados.

Marcio Coriolano explica 
que o seguro de RC recebe 
um nome que não traduz 
toda a sua importância na 
vida diária das empresas e 
das pessoas. Sua abrangên-
cia é efetiva e inclui, de da-
nos materiais ou pessoais 
causados por uma simples 
placa de letreiro que caia e 
gere prejuízo, a aconteci-

mentos catastróficos, como 
os acidentes de Mariana ou 
Brumadinho.

Ao todo, são grandes cin-
co blocos de riscos cobertos 
pelas carteiras de Respon-
sabilidade Civil, acrescen-
ta Galrão. Segundo ele “há 
o RC de Administradores, 
RC Profissional, o RC para 
Riscos Ambientais, o RC de 
Riscos Cibernéticos e o RC 
Familiar”. 

Só o RC Profissional 
abrange universo de situa-
ções de falhas profissionais, 
como erro médico, de pro-
jetos de engenharia, perda de 
prazo processual de advoga-
dos, que gerem danos pesso-
ais ou prejuízos materiais. Os 
riscos de vazamento de da-
dos pessoais, punidos de for-
ma rigorosa pela Lei Geral 
de Dados Pessoais (LGPD), 
estão previstos no RC de Ris-
cos Cibernéticos, cobrindo 

perdas e despesas financeiras 
decorrentes de um ataque 
cibernético, ainda segundo 
Galrão.

Danilo Silveira destaca: 
“Um dos principais desa-
fios do seguro de Respon-
sabilidade Civil é aferir os 
capitais segurados adequa-
dos nessa modalidade, uma 
vez que, ao contrário de 
outras apólices que miram 
bens, objetos e contam com 
preços referenciados pelo 
setor, os riscos cobertos pe-
lo RC são valores subjetivos 
fixados para saldar tercei-
ros prejudicados por ações 
nossas - seja pessoa física, 
pessoa jurídica. Mesmo as-
sim, os preços das garantias 
são acessíveis a todo tipo 
de consumidor e, quanto 
maiores os capitais segura-
dos, menores são os valores 
dos prêmios, proporcional-
mente”.

O serviço de telemedici-
na está se popularizando no 
Brasil. Se no início da pan-
demia o volume de atendi-
mento era baixo, passados 
mais de 16 meses a reali-
dade é bem diferente. So-
mente na DOC24, empresa 
especialista no segmento, 
o número de consultas on-
line por mês passou de três 
mil para mais de 200 mil. 
Por conta disso, a healthtech 
está contratando médicos e 
especialistas de todas as áre-
as, inclusive aquelas relacio-
nadas à saúde mental, como 
psiquiatras.

Entre as categorias mais 
procuradas pelos pacientes 
estão clínica médica, pedia-
tria, dermatologia, gineco-
logia, endocrinologia e car-
diologia. “Queremos captar 
a maior quantidade de pro-
fissionais, de todas as disci-
plinas médicas, que estejam 
dispostos a trabalhar pela 
ferramenta e disponibilizar 
horários para que possam 
atender os pacientes que 
buscam atendimento médi-
co através dos nossos par-
ceiros, em nosso nome”, 
disse Fernando Ferrari, 
diretor-geral da DOC24 no 
Brasil.

Segundo o executivo, 
com o desenvolvimento de 
parcerias em diversas áreas, 

a empresa foi mudando sua 
forma de oferecer serviços 
para atender à crescente 
demanda. “No começo das 
nossas operações no Brasil 
oferecíamos apenas espe-
cialidades de clínica geral 
e pediatria, no regime de 
Pronto Atendimento 24h, 
todos os dias da semana, 
depois, passamos a abrir 
novas especialidades com 
atendimento em horários 
agendados. Agora, temos 
demanda regular, inclusive 
para psicólogos e nutricio-
nistas”.

Com um modelo de 
negócio voltado à presta-
ção de serviço para outras 
empresas, a demanda tem 
crescido exponencialmente. 
Entre as empresas parcei-
ras no mercado de seguros, 
destacamos seguradoras, 
corretoras e insurtechs. Já 
no segmento de saúde a 
DOC24 atua ao lado de 
hospitais de grande porte e 
operadoras de saúde.

O profissional da saúde 
que quiser prestar serviço 
para a DOC24 pode se can-
didatar acessando o website 
da companhia e clicando 
em ‘login médico’ e depois 
em ‘cadastre-se’; ou ain-
da acessando diretamente 
o link https://app.doc24.
com.ar/medico/signin.
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ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A
C.N.P.J. N.º 33.373.325/0001-79 - N.I.R.C. N.º 3330002568.5

ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS SIMULTÂNEAMENTE EM VINTE 
DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na Ave-
nida Itaoca, 1.713 – Inhaúma, local de sua Sede, nesta Cidade, reuniram-se em Assembleias Gerais, os acionistas de ARAU-
JO ABREU ENGENHARIA S/A, representando 100,00% (cem por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme se 
comprova através das assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, convocados que foram por cartas convite 
datadas de quatorze de abril de dois mil e vinte e um. Assumindo a presidência dos trabalhos, por aclamação dos presentes, o 
Sr. Josemar Lúcio de Ávila, convidou a mim Frederico Daher da Silva Abreu, para secretário, ficando assim constituída a 
mesa. Em seguida o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e dando início aos trabalhos, esclareceu que, conforme 
prévio conhecimento dos Srs. Acionistas, através de cartas convite, a presente Assembleia tinha por objetivo deliberar sobre a 
seguinte Matéria Ordinária: A) Prestação de Contas dos Administradores com exame, discussão e votação das Demonstra-
ções Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020; B) Distribuição de Dividendos no valor 
de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); C) Mudança de endereço dos escritórios de Fortaleza/CE, Salvador/BA, 
Curitiba/PR e Recife/PE; D) Fixação de honorários mensais para diretoria; E) Assuntos Gerais.  Terminada a leitura das maté-
rias, foram as mesmas submetidas pelo Sr. Presidente a discussão e votação, tendo pela ordem, sido examinado o item “A” da 
Matéria Ordinária, que trata da aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício 
social, findo em 31/12/2020, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 19/04/2021 e no Jornal Monitor Mer-
cantil em 19/04/2021, tendo sido aprovadas sem reservas ou ressalvas pela unanimidade dos Acionistas,  as  contas  apresen-
tadas. Passou-se então ao exame do item “B”, que trata da distribuição de Dividendos aos Acionistas no valor de R$ 1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais), o que foi aprovado pela unanimidade dos Acionistas presentes. A seguir o Sr. Presidente 
colocou em pauta a matéria relativa ao item “C” Que trata da mudança dos endereços dos escritórios de Fortaleza/CE, 
Salvador/BA, Curitiba/PR e Recife/PE, sendo o escritório de Fortaleza/CE, situado na Avenida Luciano Carneiro, 1735 
– CEP: 60.410-691 – Fortaleza - CE para a Rua Uruburetama, 477 – CEP: 60.410.306 - Fortaleza – CE, o escritório Sal-
vador/BA, situado na Avenida Tiradentes, 37 – CEP: 44.440-360 – Salvador -BA para a Rua Doutor Ladislau Cavalcan-
te, 213 – CEP: 40.323-175 – Salvador – BA, o escritório Curitiba/PR, situado na Rua Itararé, 17 – CEP:80.060-040 – Curi-
tiba – PR para a Rua Marmoré, 945 – CEP: 80.810-080 – Curitiba – PR, o escritório Recife/PE, situado na Rua Visconde 
de Uruguai, 284 – CEP: 50.610-540 – Recife – PE, para a Rua da Aurora, 295 – CEP: 50.050-901 – Recife - PE“D” fixação 
dos honorários mensais no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para os diretores Vice-Presidente, Diretor Técnico 1 e Diretor 
Técnico 2 e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para os diretores Presidente, Financeiro, Planejamento e Comercial, o que mereceu 
aprovação unânime dos Srs. Acionistas. Os diretores acima já qualificados, declaram, sob as penas de lei, de que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, 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 públi-
ca ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. “E” que trata de Assuntos Gerais, tendo oferecido 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como não houvesse manifestação dos presentes, o Sr. Presidente encerrou o item 
sobre Assuntos Gerais das matérias extraordinárias. Apreciadas, discutidas, examinadas e aprovadas as matérias extraordi-
nárias e nada mais havendo a tratar, foi a presente Assembleia suspensa pelo tempo necessário a lavratura desta ATA, após o 
que, reaberta a sessão, foi a mesma lida e achada conforme, sendo assinada por todos os Acionistas presentes e extraída em 
uma via de igual teor e forma, para um só efeito legal. Declaramos ser a presente cópia fiel transcrita do livro próprio. Rio de 
Janeiro, 20 de abril de 2021. Josemar Lúcio de Ávila - Presidente da Assembleia, Frederico Daher da Silva Abreu - Secretário. 
ACIONISTAS: ARAUJO ABREU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI (Representada por seu titular Francis-
co José Gonçalves de Abreu, Frederico Daher da Silva Abreu, Josemar Lúcio de Ávila, Fernanda Daher da Silva Abreu e Eu-
gênio Daher da Silva Abreu). “Estatuto Social da Araujo Abreu Engenharia S/A.” Capítulo I - Da Denominação, Sede, 
Foro, Duração e Objeto Social. Artigo 1º - Denominação. Araújo Abreu Engenharia S/A, que se rege por este Estatuto Social 
e pela legislação aplicável. Artigo 2º - O Objeto Social será o exercício das atividades de: 1) Elaboração de Projetos, Exe-
cução e Manutenção de Instalações Elétricas, Eletrônicas, Eletromecânicas, Hidráulicas, Sanitárias, Prevenção e Combate a 
Incêndio, Gás, Telecomunicações, Ventilação, Exaustão, Ar Condicionado e Automação; 2) Elaboração de Projetos, Naciona-
lização e Fabricação de Equipamentos, Placas Processadoras, Dispositivos Eletroeletrônicos, Elementos de Sistemas, Cen-
trais de Processamento de Informações e Controladores Lógicos Programáveis, com a consequente importação e exportação 
de materiais e serviços; 3) Execução e Gerenciamento de Serviços de Administração Predial em Instalações Residenciais, 
Comerciais e Industriais; 4) Revenda de Imóveis Novos e Usados; 5) Construção Civil; 6) Fornecimentos de Serviços Combi-
nados de Apoio e Conservação, Limpeza, Manutenção, Disposição de Lixo, Zeladoria, Portaria e Recepção de Prédios;  
7) Prestação de Serviços de Almoxarifado, Arrumação e Controle de Estoque, Inventário de Bens e Estoques; 8) Prestação de 
Serviços de Jardinagem, Paisagismo, Limpeza e Manutenção de Jardins e Áreas Verdes; 9) Prestação de Serviços de Seleção 
e Agenciamento de Mão de Obra; 10) Prestação de Serviços de Brigada de Incêndio de Empresa Privada; 11) Fornecimento 
de Mão de Obra a Empresas Clientes, por tempo determinado. §1º - É obrigação da Sociedade, interagindo com o seu Objeto 
Social, fazer cumprir a sua tarefa institucional de garantir qualidade na produção desses serviços assegurando a competitivi-
dade através da contínua inovação e da confiabilidade dos vínculos institucionais internos e externos, especialmente com 
clientes, funcionários e fornecedores. §2º - A Sociedade poderá como Acionista ou Quotista participar do Capital Social de 
outras sociedades. Artigo 3º - A Sociedade tem Sede e Foro no Estado do Rio de Janeiro, a Avenida Itaóca, nº 1713 - Inhaúma 
- Rio de Janeiro - RJ., Filial no Estado de São Paulo, a Rua Coriolano, nº 2.058, Lapa - SP.; Filial no Distrito Federal, ADE, Conj. 
Nº 28, Lt 44 Águas Claras, Taquatinga - DF; Filial no Estado de Minas Gerais, a Av. Cel. José Dias Bicalho. nº 1205, São José, 
Belo Horizonte - MG. E Escritórios estabelecidos no Estado do Espírito Santo, a Rua Fortunato Ramos, nº 30 - Ed. Cima Cen-
ter, SI 105/107 Santa Lúcia - Vitória - ES.; Estado do Amazonas, a Rua D. João de Souza Lima, nº 65 - São Jorge - Manaus - AM; 
Estado da Bahia, a Rua Doutor Ladislau Cavalcante, 213 – CEP: 40.323-175 – Salvador – BA; Estado do Ceará, Rua Urubu-
retama, 477 – CEP: 60.410.306 - Fortaleza – CE; Estado do Maranhão, a Estrada da Vitória, nº 2202 - Monte Castelo São Luiz 
- MA.; Estado de Pernambuco, a Rua da Aurora, 295 – CEP: 50.050-901 – Recife - PE; e Estado do Paraná, a Rua Marmoré, 
945 – CEP: 80.810-080 – Curitiba – PR. § Único - A critério da Diretoria, a Sociedade poderá instalar, manter e extinguir Filiais 
e quaisquer outras dependências em todo o Território Nacional e no Exterior, fazendo inclusive os respectivos destaques da 
parte do Capital Social que se afigurem necessários. Artigo 4º - A Sociedade terá duração por prazo indeterminado, encerran-
do suas atividades em consonância com as disposições Estatutárias e Legais. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações. 
Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões) dividido, em 22.000.000 (vinte e dois milhões) de 
Ações Ordinárias e Nominativas, não conversíveis em outras formas, indivisíveis em relação a Sociedade, de cujo montante é 
atribuído ao estabelecimento Sede - R$ 12,997.600,00 (doze milhões, novecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais); a 
Filial do Estado de São Paulo R$ 4.505.600,00 (quatro milhões, quinhentos e cinco mil e seiscentos reais); a Filial do Dist. Fe-
deral - R$ 2.380,400,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil e quatrocentos reais); a Filial do Estado de Minas Gerais - R$ 
2.116.400,00 (dois milhões, cento e dezesseis mil e quatrocentos reais). § Único - A Sociedade poderá emitir certificados re-
presentativos de múltiplos de ações e ainda, provisoriamente, cautelas que as representem, observadas as prescrições Legais 
e Estatutárias pertinentes. Artigo 6º - É assegurado aos Acionistas, preferência na subscrição de novas ações, na proporção 
do número de ações que possuírem. § 1º - Os Acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de prefe-
rência a subscrição de novas ações, contando tal prazo da data de publicação em órgão oficial da certidão de arquivamento da 
ata de deliberação autorizativa de emissão e subscrição fornecida pela Junta Comercial. § 2º - A subscrição das ações, para 
integralização em bens ou créditos, dependerá da aprovação da Assembleia Geral. Artigo 7º - Cada ação nominativa conferi-
rá ao seu titular, o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, ou direito ao voto múltiplo, nos casos e na forma 
prevista em lei. Artigo 8º - É necessária a aprovação de acionistas que representem no mínimo 55% (cinquenta e cinco por 
cento) das ações com direito a voto para que o Capital Social, bem como o presente Estatuto, sejam modificados. Capítulo III 
- Das Assembléias Gerais. Artigo 9º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, nos quatro primeiros meses que se 
seguirem ao encerramento do exercício social sendo convocada e instalada de acordo com a Lei e este Estatuto, tendo pode-
res para decidir sobre todos os negócios relativos a Sociedade. Artigo 10º - Sempre que necessário, a Assembleia Geral po-
derá ser convocada e instalada em caráter extraordinário, uma ou mais vezes em cada exercício, podendo se realizar inclusive, 
concomitantemente com a Assembleia Geral Ordinária. Artigo 11º - As deliberações das Assembleias Gerais, ressalvadas as 
exceções previstas em Lei e dispositivos deste Estatuto, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os 
votos em branco, e constarão de Ata lavrada em livro próprio. Artigo 12º - A Assembleia Geral convocada e instalada na forma 
da Lei será realizada na Sede Social e presidida pelo Diretor ou pelo acionista aclamado na ocasião. Cabe ao Presidente da 
Assembleia, dentre os Acionistas e Diretores, presentes, a escolha do Secretário. Artigo 13º - Compete a Assembleia Geral, 
além das atribuições que lhe serão conferidas por Lei, solucionar todos os casos não previstos neste Estatuto ou na legislação 
pertinente. Artigo 14º - As pessoas presentes a Assembleia Geral deverão provar sua qualidade de Acionistas, na forma da Lei 
e após identificadas, assinarão o Livro de Presença. § Único - Os Acionistas, obedecidos os preceitos legais, poderão ser re-
presentados por procuradores que deverão apresentar os respectivos instrumentos de procuração na Sede Social, até o último 
dia útil anterior a data da Assembleia. Capítulo IV - Administração da Sociedade. Artigo 15º - A Administração da Sociedade 
será exercida por uma Diretoria Composta de no máximo 07 (sete) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Dire-
tor Vice Presidente, 03 (três) Diretores Executivos e 02 (dois) Diretores Técnicos. § 1º - Os membros da Diretoria, Acionistas ou 
não, obrigatoriamente residentes no País, serão eleitos pela Assembleia Geral para cumprimento de mandato de 3 (três) anos, 
facultada a reeleição, e serão investidos nos cargos mediante a assinatura do termo de posse no Livro de Atas da Diretoria. § 
2º - A remuneração da Diretoria será fixada pela Assembleia que a eleger, tanto individualmente, quanto coletivamente. A As-
sembleia Geral poderá majorar a remuneração da Diretoria independentemente do término do correspondente mandato. § 3º 
- Os Diretores eleitos ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. § 4º - Os Diretores permanecerão no 
exercício de seus mandatos, mesmo após terminado o período para o qual foram eleitos, até a investidura dos novos Adminis-
tradores. § 5º - No impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, será ele substituído por um dos demais, conforme 
deliberação da Diretoria, lavrada em Ata no livro próprio e, no caso de vacância, será convocada Assembleia Geral para eleição 
do substituto que exercerá o mandato até que se complete o prazo de gestão do substituído, sendo facultado a Assembleia 
deliberar que o cargo seja mantido vago. Artigo 16º - Incumbe a Diretoria, isoladamente ou em conjunto, o exercício dos po-
deres e o desempenho das atribuições que a lei e o presente Estatuto lhe confere, de modo a assegurar o funcionamento re-
gular da Sociedade, bem como, a realização do seu objetivo social, incluindo-se em tais poderes o de autorizar a oneração ou 
alienação de bens do ativo permanente da Sociedade. § Único - Aos membros da Diretoria é vedado exercer em nome da 
Sociedade, atividades que não se relacionem, com os objetivos sociais, tais como a prestação de avais, fianças, endossos, 
cauções e garantias em favor de terceiros, casos em que os respectivos instrumentos não produzirão quaisquer efeitos contra 
a Sociedade, salvo se expressamente autorizados por Assembleia Geral. Não se inclui nesta proibição a coobrigação por aval 
ou fiança em quaisquer operações realizadas por empresas eventualmente coligadas ou subsidiarias. Artigo 17º - A Socieda-
de obrigar-se-á perante terceiros, independentemente de autorização da Assembleia Geral de Acionistas, mediante a assina-
tura isolada do Diretor Presidente, do Diretor Vice Presidente ou conjunta de dois Diretores Executivos. § 1º - Nos atos relativos 
a transações de qualquer espécie entre a Sociedade, seus Diretores, Acionistas e empresas coligadas ou subsidiárias; emis-
são de documentos representativos de ações; coobrigação por aval ou fiança; participação em outras sociedades e oneração 
ou alienação de bens imóveis, é obrigatória a assinatura do Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente ou de um Procurador 
quando assim for expressamente designado no respectivo mandato. § 2o - Nos atos relativos a contratação de obras e serviços 
e suas alterações; representação da Sociedade perante o poder público e em juízo; participação em concorrências públicas 
ou privadas e movimentação das contas de fundo de garantia por tempo de serviço, é facultada a assinatura isolada de um 
Diretor. § 3º - A Sociedade poderá se fazer representar por Procuradores, observados os poderes contidos nos mandatos.  
§ 4º - A constituição de procuradores incumbe isoladamente ao Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente ou em conjunto de 
dois para os demais Diretores; § 5º - Compete ainda a Diretoria convocar a Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses espe-
cíficas previstas em Lei. Capítulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 18º - A Sociedade poderá ter um Conselho Fiscal compos-
to de 3 (três) membros efetivos e de igual número de suplentes, obrigatoriamente residentes no País, que serão eleitos pela 
Assembleia Geral, observados os dispositivos, atribuições e poderes previstos em Lei. § 1º - Os membros do Conselho Fiscal 
poderão ser reeleitos. § 2º - O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente e será instalado pela Assembleia Geral a 
pedido dos Acionistas, observadas as exigências legais pertinentes, quando então serão eleitos os seus membros. § 3º - A 
Assembleia Geral fixará a remuneração do Conselho Fiscal quando em funcionamento. Capítulo VI - Do Exercício Social. 
Artigo 19º - O Exercício Social corresponderá ao período, compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano, 
findo o qual serão elaboradas as Demonstrações Financeiras previstas em Lei. Artigo 20º - Dos Lucros Sociais apurados em 
cada exercício, serão feitas as seguintes deduções: A) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, observando 
o limite fixado em Lei; B) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo para a distribuição de dividendos aos Acionistas, calculado 
sobre o Lucro Líquido do Exercício, deduzidas as reservas de que trata o artigo 202 da Lei nº 6.404/76, na proporção da parti-
cipação no Capital Social da Sociedade, ou em percentuais diferentes, devidamente aprovados em Ata de Assembleias dos 
Acionistas. C) O saldo remanescente terá a destinação que lhe der a Assembleia Geral. § Único - Conforme previsto no pará-
grafo 3º do artigo 202 da Lei 6.404/76, a Assembleia poderá deliberar a distribuição de dividendos inferior ao obrigatório ou a 
retenção de todo o Lucro. Artigo 21º - A Sociedade poderá levantar Balanços semestrais e com base em seus resultados, 
distribuir dividendos mediante a aprovação da Assembleia Geral. Artigo 22º - Os dividendos atribuídos aos Acionistas não 
serão cumulativos, não renderão juros ou sofrerão correção monetária e serão postos a disposição na forma da Lei. § Único 
- Os dividendos não reclamados no prazo de 2 (dois) anos a partir da data em que tenham sido postos a disposição do Acionis-
ta, prescreverão em favor da Sociedade. Capítulo VII - Das Disposições Gerais. Artigo 23º - Os acordos celebrados na 
forma da Lei entre Acionistas, somente terão validade se arquivados na Sede da Sociedade, a qual deverá observar os seus 
termos e prover para que sejam cumpridos. Artigo 24º - A Sociedade poderá a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia 
Geral, promover a transformação do seu tipo jurídico. Artigo 25º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em 
Lei. § Único - Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, a Assembleia de Acionistas estabelecerá a forma de liquidação e 
elegerá o Liquidante, fixando a respectiva remuneração, bem como, o Conselho Fiscal, para que sejam tomadas as providên-
cias necessárias. Artigo 26º - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral de acordo com os 
dispositivos legais aplicáveis. A consolidação do Estatuto Social, foi aprovada unanimemente pelos Srs. Acionistas presen-
tes, sendo assinada em uma via de igual teor e forma, para um só efeito legal. Declaramos ser a presente, cópia fiel transcrita 
do Livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de aoril de 2020. Francisco José Gonçalves de Abreu - Presidente. Frederico Daher da 
Silva Abreu - Secretário. Acionistas: Araujo Abreu Empreendimentos e Participações Eireli - Representada por seu titular 
Francisco José Gonçalves de Abreu. Frederico Daher da Silva Abreu. Josemar Lúcio de Ávila. Fernanda Daher da Silva Abreu. 
Eugênio Daher da Silva Abreu. Jucerja nº 00004167866 em 22/07/2021 – Bernardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.

Auditoria do IBP apura falta 
de manutenção na Reduc

Com sete acidentes 
em diferentes uni-
dades no primei-

ro semestre e outros dois 
ocorridos num mesmo dia 
de julho, a Refinaria Duque 
de Caxias (Reduc), em Du-
que de Caxias (RJ), recebeu 
na terça-feira (27) uma equi-
pe do Instituto Brasileiro 
do Petróleo (IBP), respon-
sável pela auditoria do Ser-
viço Próprio de Inspeção 
de Equipamentos (SPIE), 
que fornece certificação de 
segurança a unidades da Pe-
trobras. 

A visita foi acompanha-
da por dirigentes do Sin-
dicato dos Petroleiros de 
Duque de Caxias (Sindi-
petro-Caxias), filiado à Fe-
deração Única dos Petro-
leiros (FUP), que denuncia 
a falta de manutenção pre-
ventiva e o baixo efetivo 
de pessoal na refinaria, o 
que coloca em risco não 
apenas a segurança opera-
cional da Reduc, mas tam-
bém a integridade física e 
mental de seus trabalhado-
res, com jornadas extras e 
sobrecarga de trabalho.

No dia 12 de julho, 
um incêndio na U-1250 
(UFCC – Unidade de 
Craqueamento Catalíti-
co Fluido) foi provocado 
por vazamento de com-
bustível em uma linha de 
aço carbono furada. No 
mesmo dia, a unidade de 
lubrificantes (U-1520) 
foi reparada de improvi-
so, com a utilização de 
chaves de válvulas (foto 
abaixo) como travas de 
segurança para a parada 
de bombas.

Estas e outras irregula-
ridades foram denunciadas 
ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT), ao Cen-
tro de Referência de Saúde 
do Trabalhador (Cerest) e 
à Delegacia Regional do 
Trabalho (DRT) pelo Sin-
dipetro-Caxias, que cobra 
da gestão da Petrobras a 
abertura de investigações, 

com a participação de re-
presentantes do sindicato. 
Entretanto, a companhia 
ignorou os pedidos e não 
fez qualquer alteração na 
rotina de manutenção pre-
ventiva e na escala de pes-
soal. 

A auditoria do IBP vem 
sendo feita desde 2016, 
quando um grave aciden-
te provocou a morte de 
um trabalhador da Reduc, 
conta o coordenador do 
Sindipetro-Caxias, Luciano 
Santos. Segundo o dirigente 
sindical, a entidade consta-
tou diversas irregularidades 
na época. E desde 2019, o 
instituto não concede a cer-
tificação definitiva de segu-
rança à Reduc.

“No final de 2019, a Re-
duc obteve a certificação, 
mas de forma cautelar. 
Desde então, a refinaria 
vive numa ‘corda bamba’ 
de permanecer ou não 
com esse certificado de se-
gurança, por conta de di-
versas irregularidades. Um 
exemplo ocorreu em 2020, 
quando um incêndio na 
U-1210 quase matou dois 
trabalhadores. Fizemos a 
denúncia, e em vez de in-
vestigar o problema, a ges-
tão da Petrobras me puniu 
com 10 dias de suspensão 
por ter levado a informa-
ção à imprensa”, explica 
Santos. 

O Sindipetro-Caxias ve-
rificou que os trabalhadores 
do turno, por vezes, traba-
lham 24 horas seguidas – 
o dobro das 12 horas por 
turno determinadas pelo 
Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT), fechado com a 
Petrobrás em setembro de 
2020 –, devido à falta de 
profissionais para a rendi-
ção. Além disso, a Reduc 
tem operado com efetivo 
abaixo do número mínimo 
de empregados necessário à 
segurança das unidades in-
dustriais.

Mesmo sem acordo pré-
vio com o sindicato, a ges-

tão da Petrobrás impôs um 
novo modelo de atuação, 
reduzindo o contingente 
de mão de obra. O padrão, 
denominado Organizações 
e Métodos (O&M), foi im-
plementado em junho de 
2017, sob a alegação de que 
o número mínimo de traba-
lhadores em cada unidade 
operacional estaria super-
dimensionado e a refinaria 
teria tecnologia que “supre 
a presença humana”. Os 
setores mais atingidos pe-
lo baixo efetivo são os de 
combustível, transferência e 
estocagem de lubrificante e 
combustível (TE/MC), lu-
brificantes e parafinas, ener-
gia, água e efluentes, saúde 
ocupacional e segurança in-
dustrial (SMS/SI). O fato é 
que, desde que o O&M foi 
implantado, aumentaram as 
emergências operacionais 
na Reduc.

Além do baixo efetivo, 
o Sindipetro-Caxias apon-
ta a precarização da mão 
de obra qualificada. Santos 
afirma que se tornou prá-
tica da gestão da empresa 
acobertar acidentes, que so-
mente são conhecidos por 
denúncias anônimas dos 
trabalhadores ao sindicato.

“A insegurança é resulta-
do da cultura de maximiza-
ção do lucro aplicada pela 
atual gestão da Petrobrás, 
com reduções de investi-
mentos na manutenção e 
no efetivo da companhia, 
acabando com a mão de 
obra qualificada em impor-
tantes setores das fábricas, 
como nas áreas operacio-
nais, de manutenção e de 
apoio. A saúde e a vida dos 
trabalhadores estão em jo-
go, e o sindicato permane-
cerá denunciando e mobili-
zando a categoria por mais 
segurança no chão de fábri-
ca.” A redução do efetivo e 
suas consequências para a 
segurança da refinaria e dos 
trabalhadores são objeto de 
ações judiciais movidas pe-
lo Sindipetro-Caxias. 

Transição energética no setor de óleo e gás 

Heloísa Borges, 
diretora de Óleo, 
Gás e Biocom-

bustíveis da EPE, e Carole 
Nakhle, CEO da Crystol 
Energy, uma das maiores 
consultorias de energia do 
mundo, são as convidadas 
do próximo webinar que a 
FGV Energia promove no 
dia 2 de agosto de 2021, às 
14h, no canal da FGV do 
Youtube.

O encontro vai analisar o 
papel das empresas de óleo 
e gás na transição energéti-
ca global. A moderação será 

feita por Fernanda Delgado, 
professora e assessora es-
tratégica da FGV Energia.

As executivas discutirão 
quais iniciativas as compa-
nhias deverão adotar para 
se manterem competitivas 
e lucrativas diante das mu-
danças para acelerar a des-
carbonização energética e 
produtiva.

Elas também enfatiza-
rão a adaptação dessas em-
presas ao novo calendário 
ESG e as diferenças entre 
as estratégias em relação 
à redução de emissão de 

carbono. ESG é a sigla em 
inglês para environmen-
tal, social and governance 
(ambiental, social e go-
vernança, em português), 
geralmente usada para me-
dir as práticas ambientais, 
sociais e de governança de 
uma empresa.

O debate vai abordar a 
transição energética mun-
dial, e o real papel e as reais 
obrigações das empresas de 
óleo e gás.  Para fazer a sua 
inscrição acesse o link (ht-
tps://evento.fgv.br/ener-
gytransitionoilandgas?).
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Três perguntas: Elis, gestão de têxteis – desafios e perspectivas
Por Jorge Priori

A Elis é uma em-
presa francesa que 
atua na gestão de 

têxteis; em outras palavras, 
locação de artigos têxteis, 
higienização e manutenção. 
Suas atividades são desen-
volvidas em segmentos 
variados como hospitalar, 
hoteleiro, industrial, comér-
cio e serviços.

Considerando as suas 28 
operações internacionais, 
entre elas a Elis Brasil, o 
grupo francês, cujas ações 
são negociadas na Euron-
ext com o código ELIS, 
fechou 2020 com uma 
receita de € 2,8 bilhões e 
uma margem Ebitda de 
33,8%, o que representa € 
947,5 milhões.

No mesmo ano, a Elis 
Brasil, que em 2022 com-
pleta 10 anos de operação, 
alcançou R$ 1 bilhão de re-
ceita. Para 2021, apesar das 
adversidades da pandemia, 
a operação brasileira espera 
um crescimento de 5% a 
10% de sua receita.

Conversamos sobre a 
organização da operação 
brasileira, os drivers para o 
mercado brasileiro, o im-
pacto da pandemia e as per-
spectivas da Elis Brasil com 
Juliano Fontagnelo, super-
intendente de Experiência 
do Cliente e Marketing da 
operação brasileira.

Como está organizada 
a operação brasileira da 
Elis?

A Elis começou sua oper-
ação no Brasil em 2012 com 
o atendimento de pequenos 
clientes do segmento indus-
trial. Em 2013, a empresa 
deu início às negociações 
para a aquisição da empresa 
Atmosfera que, na época, 
era a líder do mercado 
brasileiro. Essa aquisição 
foi concluída em fevereiro 
de 2014. Desde então, a 
Elis fez outras aquisições 
no Brasil, fortalecendo sua 
atividade comercial e pas-
sando a atuar em novos 
segmentos. Com isso, a em-
presa se consolidou como 
líder no mercado brasileiro.

Atualmente, a Elis Brasil 
atua em diversos setores, 
nos quais se destacam o 
hospitalar, hoteleiro, indus-
trial, comércio e serviços. 
Para isso, conta com mais 
de 100 unidades modernas 
e produtivas espalhadas 
pelo país.

Quais são os princi-
pais drivers da Elis para 
o mercado brasileiro?

Os principais drivers são:
Novos clientes em todos os 

segmentos – buscamos gerar 
soluções diferenciadas para 
todos os clientes, seja para 
os que já possuem serviço 
terceirizado de gestão e hi-
gienização de enxoval, ou 

para aqueles que ainda fa-
zem a gestão internamente. 
Além disso, buscamos ex-
plorar novos mercados, 
em estados onde ainda não 
atuamos ou onde o nível de 
terceirização é baixo.

Retenção de clientes – co-
mo se trata de um merca-
do bastante competitivo, 
temos uma área específica 
de Experiência do Cliente 
que busca estabelecer ro-
tinas de gestão de clientes 
para melhoria de satisfa-
ção e, consequentemente, 
uma maior fidelidade dos 
mesmos.

Recomposição da inflação 
– estamos trabalhando 
na redução da inflação 
interna com projetos de 
produtividade e melhorias 
de processos. No entanto, 
devido aos altos índices 
de inflação dos últimos 
meses, em alguns casos é 
inevitável repassar algum 
nível de aumento aos cli-
entes dado a pressão infla-
cionária que sofremos em 
vários insumos.

Aquisições – historica-
mente, a Elis é uma empresa 
que faz grandes aquisições 
e tem foco em oportuni-
dades de mercado em todos 
os segmentos. Seja em no-
vas geografias ou em locais 
onde já atuamos, a compan-
hia busca constantemente 
oportunidades de aquisição.

Novos produtos e serviços – 

a Elis está trabalhando de 
forma bastante focada em 
tecnologia, aumentando a 
gama de serviços e trazendo 
maior confiabilidade e visi-
bilidade aos seus clientes.

Além disso, novos 
produtos vêm sendo lan-
çados de forma constante. 
Um exemplo foi o lan-
çamento da linha HeRo 
de aventais de proteção. 
Trata-se de uma linha de 
aventais reutilizáveis, que 
é produzida e higienizada 
pela Elis, possibilitando que 
menos lixo hospitalar seja 
descartado no meio am-
biente. No período de um 
ano após o lançamento do 
produto, a Elis já higienizou 
mais de 13 milhões de uni-
dades, evitando a geração 
de aproximadamente 600 
toneladas de descartáveis. 
Transformando essa quan-
tidade em metros de descar-
tável, a economia equivale a 
uma distância de mais de 
15 mil quilômetros, algo 
semelhante a um terço da 
circunferência do planeta 
Terra.

A pandemia afetou o 
mercado de gestão de 
têxteis? Como a Elis es-
tá vendo as perspectivas 
econômicas do Brasil?

Como a Elis atua em di-
versos segmentos, tivemos 
diferentes comportamentos 
durante a pandemia:

Hotéis – com a pandemia, 
grande parte dos hotéis aca-
bou fechando ou ficando 
com índice de ocupação 
muito baixo em relação a 
uma situação de normali-
dade. Neste segmento, che-
gamos a ter quedas muito 
expressivas de volume em 
2020. Em 2021, já é pos-
sível observar sinais de re-
cuperação, mas ainda com 
níveis abaixo do período 
pré-pandemia.

Hospitais – apesar da 
grande ocupação dos hos-
pitais em função do Co-
vid-19, muitas cirurgias 
eletivas foram canceladas 
e diversos procedimentos 
médicos foram adiados. 
A partir de então, houve 
uma redução do número 
de pacientes nos hospitais 
e, consequentemente, dos 
volumes processados ao 
longo de 2020, o que foi se 
recuperando até o final do 
ano. Em contrapartida, a 
demanda por alguns itens 
cresceu expressivamente, 
tais como uniformes médi-
cos e aventais de proteção. 
Em 2021, o segmento já 
apresenta crescimento 
quando comparamos aos 
níveis pré-pandemia.

Indústrias – as indústrias, 
principalmente as maio-
res, tiveram uma estabi-
lidade nos volumes e não 
apresentaram grandes im-
pactos. Vale destacar que 

nos setores alimentício e 
farmacêutico tivemos um 
aumento expressivo de 
volume gerado pela alta 
demanda de produtos que 
compensaram a queda em 
outros subsegmentos da in-
dústria.

Comércio e serviços – 
tivemos uma redução ex-
pressiva com a pandemia 
dado os lockdowns que afe-
taram significativamente os 
pequenos comércios e ser-
viços em 2020. Em 2021, 
já é possível observar sinais 
de recuperação, mas ainda 
com níveis abaixo de antes 
da pandemia.

A expectativa para o pós-
pandemia é muito boa. A re-
abertura de hotéis e comér-
cios trará uma retomada dos 
volumes nestes segmentos. 
No setor hospitalar, a reto-
mada das cirurgias eletivas e 
dos demais procedimentos 
médicos que foram adiados 
em virtude da pandemia, 
os protocolos e a mudança 
de cultura com relação à 
proteção dos pacientes e 
dos profissionais de saúde 
contribuirão para que haja 
um aumento dos volumes 
processados. Além disso, os 
produtos lançados durante 
a pandemia se mostraram 
perenes, rentáveis e com 
impacto ambiental positivo, 
já que substituem os descar-
táveis e geram economias 
consideráveis de resíduos.

Assaí fatura mais de  
R$ 10 bilhões no trimestre
Lucro líquido é de R$ R$ 305 milhões

O Assaí Atacadis-
ta manteve forte 
crescimento no 

segundo trimestre de 2021 
e obteve receita bruta de R$ 
10,9 bilhões, aumento de 
R$ 1,9 bilhão na compara-
ção com o mesmo período 
do ano anterior. O resulta-
do foi divulgado nesta terça 
(27 de julho) no seu balanço 
financeiro de operações re-
ferente aos meses de abril, 
maio e junho deste ano.

A companhia também 
registrou lucro líquido de 
R$ 305 milhões, o que re-
presenta crescimento de 
62% na comparação com 
o ano anterior e o Ebitda 
ajustado totalizou R$ 793 
milhões, avanço de 33%, 
acima do crescimento das 
vendas. Tais resultados 
refletem a efetividade da 
estratégia e a resiliência do 
negócio, que une preços 
competitivos a uma exce-

lente experiência de com-
pra.

Outro importante motor 
do crescimento da compa-
nhia é o seu sólido plano de 
expansão orgânica. Nos úl-
timos 12 meses foram inau-
guradas 19 lojas e, apenas 
no último trimestre, foram 
três novas unidades – duas 
no Centro-Oeste e uma no 
Sudeste -, além das 25 que 
estão em fase de obras em 
14 Estados, mantendo a 
previsão de 25 a 28 abertu-
ras para este ano. A empresa 
também ultrapassou a mar-
ca de mais de 50 mil colabo-
radores e colaboradoras e, 
com as novas inaugurações, 
gerará mais de 6 mil novos 
postos de trabalho até o fi-
nal de 2021.

No trimestre, o Assaí 
também fez importantes 
anúncios relacionados aos 
pilares de ESG, tais co-
mo a meta de redução de 

30% das suas emissões de 
carbono até 2025; a di-
vulgação do seu balanço 
de doações de alimentos 
feitas pela companhia ao 
longo do primeiro semes-
tre e que totalizaram 220 
toneladas e mais de 23 mil 
famílias beneficiadas em 
todo o país; e a adesão ao 
Fórum de Empresas e Di-
reitos LGBTI+. Com 187 
lojas presentes nas cinco 
regiões do país, o Assaí 
também está no Estado do 
Rio de Janeiro, desde 2008 
e conta com 22 unidades.

Assaí Atacadista

O Assaí é uma empre-
sa de atacarejo que atende 
pequenos e médios co-
merciantes e consumido-
res em geral que buscam 
economia em compras de 
grande volume. Com cres-
cimento de 30% em receita 

bruta em 2020, é a empresa 
de cash&carry que cresce 
mais rápido no Brasil e es-
tá presente nas cinco regi-
ões do país com 187 lojas 
distribuídas em 23 estados 
(incluindo Distrito Fede-
ral). É um dos dez maiores 
empregadores do país com 
mais de 50 mil colaborado-
res e, mensalmente, recebe 
30 milhões de clientes em 
suas lojas.

Em 2021 passou a ser 
listado na Bolsa de Valores 
de São Paulo (B3), sendo a 
ação mais valorizada no mês 
de estreia das negociações, 
com alta de 402%. Além 
disso, é negociada também 
na bolsa de Nova York (Ny-
se). O Assaí está entre as 20 
marcas mais valiosas do pa-
ís em ranking anual promo-
vido pela Interbrand e está 
na 17ª colocação entre os 
maiores faturamentos em 
receitas líquidas do país.

TC entra no segmento 
Novo Mercado da B3

Depois de precificar 
sua oferta inicial 
de ações a 9,50 na 

última segunda-feira (26), 
o TC, plataforma de edu-
cação financeira, análise de 
dados e inteligência de mer-
cado (ticker TRAD3), con-
cluiu nesta quarta-feira o 
seu IPO no segmento No-
vo Mercado da B3. A pla-
taforma diz reunir a maior 
comunidade de investidores 
da América Latina. 

A oferta 100% primá-
ria - ou seja, com recur-
sos que vão para o caixa 
da companhia - somou R$ 
607 milhões, sem o lote 
adicional (hot issue) e com 
o lote suplementar (gre-
enshoe). A companhia foi 
avaliada em cerca de R$ 
2,7 bilhões. Recentemente 
a empresa adquiriu a pla-
taforma de software con-
tábil Sencon, especializada 
na apuração de resultados 
em renda variável. Entre 
os principais produtos da 
adquirida estão a Calcula-
dora de IR e o Controle de 
Resultados.

A plataforma, que calcu-
la conectar mais de 470 mil 
investidores no Brasil, pos-
sui funcionalidades sociais, 

como espaço para fóruns 
de discussão e postagem 
de ideias de investimentos, 
e também funcionalidades 
técnicas e informacionais, 
como feed de notícias de 
mercado, estatísticas em 
tempo real, ferramentas 
analíticas e conteúdo edu-
cacional. Tudo para supor-
tar discussões, análises e de-
cisões de investimento dos 
usuários.

“Chegamos aqui na B3 
com uma carga de respon-
sabilidade muito maior e 
uma missão acelerada de 
mudar a história do mer-
cado financeiro no país. 
São centenas de milhares 
de investidores que usam 
o TC todos os dias para 
investir melhor, aprender 
e debater sobre mercados. 
Antes do TC esses inves-
tidores não tinham essa 
oportunidade”, comentou 
Albuquerque em discurso 
antes do toque de cam-
painha. A oferta realizada 
nos termos da ICVM nº 
400/03, no segmento do 
Novo Mercado, teve coor-
denação dos bancos BTG 
Pactual (Coordenador Lí-
der) e Modal (Coordena-
dor da Oferta).
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VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Marcius da Costa Ferreira - Juiz Titular do Cartório da Vara de 
Registros Públicos da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que 
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo 
Braga, 115- 2 ANDAR SL 221 D CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro 
- RJ e-mail: capvregpub@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Vistoria / Atos Processuais, 
de nº 0326513-36.2014.8.19.0001, movida por CARLOS ALBERTO PINTO 
objetivando a Retificação das Metragens do imóvel da Rua Aracaju nº 81, 
antigo nº 59, Campo Grande - RJ. Assim, pelo presente edital CITA MANUEL 
PACHECO DA SILVA e s/m ou sucessores, que se encontram em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação 
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça contestação. Dado 
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 17 de maio de 2021. Eu, Gilson 
Mendes Peixoto Filho - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/5509, digitei 
e subscrevo. Dr.(a) Marcius da Costa Ferreira - Juiz Titular do Cartório da 
Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA - LEILOEIRO PÚBLICO

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO – Alexandro da Silva Lacerda, Leiloeiro Público, CPF. 042.440.677-28, com escritório
na Rua da Quitanda, 86, sala 201, Centro – Rio de Janeiro/RJ, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: SOCINAL S.A. – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.881.423/0001-56, com sede na
Avenida John Kennedy, 150, Salas 241/242, Alto da Boa Vista, Araruama, RJ, nos termos da Lei nº 10.931 de 02/08/2004 c/c Lei 9.514
de 20/11/1997, COMUNICA a todos os interessados, em especial aos DEVEDORES: Emitente: LUIS ANTONIO FILHO, inscrito no CPF
sob o nº 974318.857-68), e Interveniente: ARAFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito
no CNPJ sob o nº 27.500.990/0001-83, com sua sede estabelecida à Rua Dez, nº 122, Pacaembú, Queimados/RJ, neste ato representada
por seu sócio PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 12.263.287-
0, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.850.637-24, residente e domiciliado na Rua Republica Dominicana, nº 129,
apto. 903, Parque Hotel, Araruama/RJ, que submeterá à venda na forma Presencial e Eletrônica (on-line), em 1º público leilão no dia 10/
08/2021 às 13:30h, por preço não inferior ao valor do imóvel, e em 2º público leilão no dia 17/08/2021 às 13:30h, por preço não inferior
ao valor da Dívida (nos termos do art. 27 da Lei 9.514 de 20/11/1997), o imóvel descrito e caracterizado como Lote H37 da Quadra QNH
da rua 18, medindo 8,00m de frente e de fundos, por 25,00m de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o lote H38, pelo
lado esquerdo com o lote H36 e nos fundos com o lote H10, totalizando 200,00m² de área de superfície, situada na Vila Pacaembu, em
Queimados. Matriculado sob o n° 4802, junto ao Cartório do 3º Ofício de Justiça de Queimados/RJ, realizando-se na modalidade
eletrônica através do Site: www.alexandroleiloeiro.com.br e na modalidade presencial no seguinte local: Rua da Quitanda, 86, sala 201,
Centro – Rio de Janeiro/RJ.  DA AVALIAÇÃO: O valor atribuído ao imóvel objeto do leilão é de R$ 184.430,00 (Cento e oitenta e quatro mil
e quatrocentos e trinta reais), conforme Termo do Aditivo a Cédula de Crédito Bancário nº 05020416, assinado em 25/07/2016, Avaliação
atualizada correspondente a 61.429,5706 UFIR´S/RJ, que atualizada perfaz o valor de R$ 227.614,98 (Duzentos e vinte e sete mil,
seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos). DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: Débitos oriundos da Cédula de Crédito
Bancário nº 05020416, que nesta data perfaz o valor de R$ 393.846,13 (Trezentos e noventa e três reais, oitocentos e quarenta e sete
reais e treze centavos), pelo que restou consolidada a propriedade do bem imóvel objeto do presente Edital de leilão, em favor do credor
fiduciário SOCINAL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos da Lei nº 10.931 de 02/08/2004 c/c Lei 9.514 de
20/11/1997. DA ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO: À vista, acrescido de 5% (cinco por cento) correspondente à comissão do leiloeiro
sobre a venda/consolidação de propriedade, e reembolso integral das despesas, tudo nos termos da Lei 9.514/97. DAS CONDIÇÕES
GERAIS: 1) Que o imóvel será vendido em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas e descrição mencionadas nos Editais e outros
veículos de comunicação, são meramente enunciativas; 2) Que o imóvel será vendido no estado em que se encontra não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação, bem como da localização do imóvel
adquirido, não sendo cabível pleitear a rescisão da venda em tais hipóteses; 3) Que os impostos e taxas perante a Prefeitura e
condomínio, se houver, serão assumidos integralmente pelo arrematante; 4) Que a Credora fiduciária não responde por eventual
descaracterização da composição interna em relação ao projeto original; 5) Que correrão por conta do arrematante todas as despesas
e providências relativas à aquisição do imóvel no Leilão, onde destacam-se as seguintes: Escritura pública, imposto de transmissão,
foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registro, averbações, desocupação do imóvel, etc. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações preliminares e pormenorizadas sobre os imóveis, sobre as
estimativas dos custos com certidões, escrituras e impostos a serem suportados exclusivamente pelo Arrematante para a efetiva
regularização da titularidade, cabendo, no entanto aos interessados ultimarem todas as verificações que de forma preventiva
devem nortear a boa aquisição, sob risco de trazerem exclusivamente para si os ônus decorrentes pela não adoção destas
medidas premonitórias. Informações: 3559-2092 / 97500-8904. www.alexandroleiloeiro.com.br. Rio, 15/07/2021.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 2ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit 
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de 
Recebíveis Imobiliários S.A., CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos 
termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 
1ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” 
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem 
pela presente, em segunda ordem, convocar os Titulares da 1ª Série da 2ª 
Emisssão dos CRIs da Emissora (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral 
de Titulares dos CRI da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 
06 de agosto de 2021, às 15:00h (quinze horas), de forma exclusivamente 
digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso 
disponibilizado individualmente para os Titulares dos CRI devidamente 
habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”). A Ordem do Dia da Assembleia Geral será: 
(i) Deliberar acerca da substituição do índice de atualização monetária 
dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, de acordo com a solicitação recebida pela 
Emissora; (ii) Conceder autorização para que a Emissora, em conjunto com 
o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar 
as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos 
da Emissão, caso necessário.  Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem 
do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemente 
de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido. Caso não 
restem aprovados os itens (i) e (ii) da Ordem do Dia, ocorrerá o pré-
pagamento da operação, na forma permitida na cláusula 2.14 do Termo 
de Securitização (“Amortização Extraordinária Parcial do CRI”) e 5.4 
do Contrato de Cessão (“Recompra Obrigatória com Recursos de Pré-
pagamento”), fato esse igualmente oponíveis a todos os Titulares dos 
CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou 
do voto proferido. Em razão da situação de calamidade pública, visando a 
segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio 
de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da plataforma eletrônica 
Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que 
enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.
com.br, os documentos que comprovem os poderes de representação 
dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de 
Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, 
serão aceitos como documentos de representação: participante pessoa física 
- cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração 
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular 
do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato 
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário 
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração, (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Adicionalmente, a 
manifestação dos titulares poderá ser realizada por meio da assinatura e 
preenchimento do Anexo I. Para a validade de tal manifestação, essa deverá 
ser instruída com cópia (i) dos documentos que comprovem a representação do 
titular; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até 
o dia 05 de agosto de 2021, aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora, 
por e-mail, para gdc@gdcdtvm.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. Os 
termos que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado 
que lhes é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 28 de julho 
de de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI DA 1ª SÉRIE DA 2ª 
EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A. DE 06 DE AGOSTO DE  2021. ANEXO I TERMO DE APURAÇÃO DE 
VOTOS. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, manifesto meu voto da 
seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ). Com relação ao item (ii) da Ordem do dia, 
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( )
NOME DO TITULAR OU REPRESENTANTE POR EXTENSO:
ASSINATURA:

CITY GÁS COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CNPJ: 30.828.743/0001-15

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
A CITY GÁS COMÉRCIO DE GASES LTDA, CNPJ: 30.828.743/0001-15, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SMAC, através do processo Nº 14/200.319/2015, a renovação da licença 
LMO Nº 002802/2021, com validade de 60 meses, para o Armazenamento 
de Oxigênio e Nitrogênio na forma líquida, gaseificação e enchimento de ci-
lindros; Armazenamento e envase de mistura de gases de petróleo (Hot Fla-
me); Preparo dos gases de Oxigênio, Nitrogênio, Argônio e Gás Carbônico 
e Estocagem de gases em cilindros, na Rua General Magalhães Barata, 79, 
Jardim América. Esta licença é em substituição a licença LO Nº IN000949.

CONCESSÃO DE LICENÇA
TRINCA MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA., CNPJ 32.044.703/0002-99, torna
público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº
14/200.660/2010, Licença Municipal de Operação – LMO nº 002799/
2021 com validade de 30/06/2031 para reparação e manutenção me-
cânica e elétrica de veículos automotores , localizado na Rua São
Francisco Xavier, 242, Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

JUIZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL – COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO, 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  Despejo por falta de pagamento cumulado com Cobrança
proposta por AMANDIO DO NASCIMENTO em  face de JÂNIA
SILVERY DUARTE DE SOUZA E OUTRO - Processo nº 0065818-
03.2014.8.19.0001,  passado na forma abaixo: DR. LUIZ ANTÔNIO
VALIERA DO NASCIMENTO – Juiz de Direito Titular da Vara  acima,
FAZ SABER por este Edital aos interessados de que no dia 30/07/
2021 e 03/08/2021 a partir das  12:00 horas, com término às 12:20
horas, através da Plataforma de Leilões Online -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado  e vendido o referido
imóvel situado na RUA RIACHUELO, 32 – APT 312 – CENTRO/RJ,
AVALIAÇÃO: R$  583.676,00 (Quinhentos e oitenta e três mil,
seiscentos e setenta 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,

JUIZO DE DIREITO DA 04ª VARA CÍVEL – REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO, com prazo de
05 (cinco) dias (ART. 879 – II;  882 - §1º e 2º CPC e RESOLUÇÃO do
CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da Ação de  Cobrança
de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO FLEX TOWER
em face de BRENO  FERREIRA DUARTE - Processo nº. 0024521-
03.2016.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR  MARIO OLINTO
CUNHA FILHO - Juiz de Direito em Exercício na Vara acima, FAZ
SABER o presente Edital aos interessados de que no dia 30/07/
2021 e 04/08/2021 a partir das 13:30 horas,  com término às 13:50
horas, através da Plataforma de Leilões Online -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será  apregoado e vendido o referido
imóvel situado na AVENIDA ABELARDO BUENO, 3.330 – SALA  804,
JACAREPAGUÁ/RJ. AVALIAÇÃO: R$ 166.765,00 (Cento e sessenta
e seis mil, setecentos  e sessenta e cinco reais). – O Edital na
integra está afixado no Átrio do Fórum, nos Autos a cima e  no site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

JUIZO DE DIREITO DA 04ª VARA CÍVEL – REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO, com prazo de
05 (cinco) dias (ART. 879 – II;  882 - §1º e 2º CPC e RESOLUÇÃO do
CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da Ação de  Cobrança
de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO FLEX TOWER
em face de BRENO  FERREIRA DUARTE - Processo nº. 0024526-
25.2016.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR  MARIO OLINTO
CUNHA FILHO - Juiz de Direito em Exercício na Vara acima, FAZ
SABER por este  Edital aos interessados de que no dia 30/07/2021
e 04/08/2021 a partir das 13:00 horas, com término  às 13:20 horas,
através da Plataforma de Leilões Online -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo  Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o referido
imóvel  situado na AVENIDA ABELARDO BUENO, 3.330 – SALA 805,
JACAREPAGUÁ/RJ. AVALIAÇÃO:  R$ 171.976,00 (Cento e setenta
e um mil, novecentos e setenta 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,

Crédito ao setor não financeiro só avançou 1,1%

Em junho, o cré-
dito ampliado ao 
setor não finan-

ceiro alcançou R$ 12,5 tri-
lhões (156,6% do PIB), 
aumentando 1,1% no mês. 
A variação mensal refletiu 
crescimentos no mercado 
doméstico de 0,9% nos em-
préstimos e financiamentos 
e de 3,5% nos títulos de 
dívida. Já a dívida externa 
declinou 3,2% refletindo a 
apreciação cambial de 4,4% 
no mês. Na comparação in-
teranual, o crédito ampliado 
cresceu 13,9%, resultado 
principalmente da elevação 
da carteira de empréstimos 
do Sistema Financeiro Na-
cional (SFN) e de títulos 
públicos, informou o Banco 
Central nesta quarta-feira.

O crédito ampliado a em-
presas situou-se em R$ 4,3 
trilhões (53,2% do PIB), 
com redução de 1,1% no 
mês. Segundo o BC, o de-
clínio resultou de compor-
tamentos diversos entre 
seus componentes: enquan-

to os empréstimos perma-
neceram estáveis (0,2%), o 
estoque de títulos cresceu 
3,6% e o da dívida externa 
diminuiu 4,6%, em função 
da apreciação cambial. Em 
12 meses, a variação de 
5,4% refletiu principalmen-
te o aumento de 15,5% na 
carteira de empréstimos e 
de 17,5% na de títulos no 
período.

O crédito ampliado às 
famílias totalizou R$ 2,6 tri-
lhões (32,7% do PIB), com 
crescimento de 1,4% no 
mês e 16,8% em doze me-
ses, em função do desem-
penho dos empréstimos e 
financiamentos.

Operações de crédito 

O saldo das operações de 
crédito do SFN totalizou 
R$ 4,2 trilhões em junho, 
aumento de 0,9% no mês, 
com acréscimos de 0,1% na 
carteira de pessoas jurídicas 
(saldo de R$ 1,8 trilhão) e 
de 1,5% em pessoas físicas 

(R$ 2,4 trilhões). No caso 
das empresas, o crédito li-
vre alcançou R$ 1,2 trilhão, 
crescendo 1,0% no mês e 
13,9% em doze meses, des-
tacando-se duplicatas e re-
cebíveis, capital de giro com 
prazo superior a 365 dias e 
aquisição de veículos.

O saldo do crédito livre 
a pessoas físicas totalizou 
R$ 1,3 trilhão, elevações de 
1,6% no mês e de 19,3% 
em doze meses, com cres-
cimento disseminado em 
modalidades como cartão 
à vista, crédito consignado, 
crédito pessoal não consig-
nado, aquisição de veículos 
e cartão rotativo.

No crédito direcionado, a 
carteira de pessoas jurídicas 
totalizou R$ 665 bilhões em 
junho, contração de 1,4% no 
mês e expansão de 16,3% em 
12 meses. O saldo com pes-
soas físicas situou-se em R$ 
1,1 trilhão, com expansões de 
1,4% no mês e de 15,3% em 
12 meses, sobressaindo-se as 
carteiras de financiamento 

imobiliário e de crédito rural.
As concessões totais de 

crédito somaram R$ 425,4 
bilhões em junho. Na série 
com ajuste sazonal, houve 
elevação mensal de 1,6%, 
com variações de 0,8% pa-
ra empresas e de 2,7% para 
famílias. No acumulado do 
primeiro semestre, compa-
rado ao mesmo período do 
ano anterior, as concessões 
dessazonalizadas cresceram 
14,5%, refletindo a elevação 
em pessoas jurídicas, 7,2%, 
e em pessoas físicas, 22,4%.

Custo do crédito

O Indicador de Custo do 
Crédito (ICC), que mede o 
custo médio de todo o cré-
dito do SFN, situou-se em 
17,3% a.a., variação de 0,1 
p.p. no mês e de -1,4 p.p. na 
comparação interanual. No 
crédito livre não rotativo, o 
ICC teve comportamento 
semelhante, de estabilidade 
no mês (22,7% a.a.) e re-
dução na comparação com 

igual mês do ano anterior 
(-1,5 p.p.). 

A taxa média de juros das 
operações contratadas em 
junho permaneceu estável 
no mês em 19,9% a.a., com 
aumento de 0,4 p.p. em do-
ze meses. O spread geral das 
taxas das concessões alcan-
çou 14,3 p.p., com declínios 
de 0,2 p.p. e 1,5 p.p., nos 
mesmos períodos.

No crédito livre, a taxa 
média de juros das con-
cessões atingiu 28,3% a.a., 
variando -0,2 p.p. no mês 
e 0,1 p.p. na comparação 
interanual. No crédito livre 
às empresas, a taxa média 
de juros diminuiu 0,1 p.p. 
no mês, para 14,5% a.a., 
com destaque para a redu-
ção em financiamento a 
exportações. Na compara-
ção interanual, observou-se 
aumento de 1,5 p.p. Para as 
famílias, a taxa média de ju-
ros permaneceu estável no 
mês em 39,9% a.a. Na com-
paração interanual, a taxa 
do crédito livre às famílias 

declinou 1,5 p.p.
A inadimplência perma-

neceu estável no mês em 
2,3%. Nas operações com 
recursos livres, a inadim-
plência atingiu 2,9%, redu-
ção de 0,1 p.p., enquanto 
nas com recursos direcio-
nados, permaneceu estável 
no mês em 1,4%.

A base monetária somou 
R$ 422,2 bilhões em junho, 
crescimento de 4,6% no mês 
e de 10,6% em doze meses. 
No mês, ocorreu elevação 
de 0,8% no papel-moeda 
emitido e de 23,9% nas re-
servas bancárias. O saldo 
dos depósitos de poupança 
cresceu 0,8%, somando R$ 
1,0 trilhão, enquanto o dos 
títulos emitidos por insti-
tuições financeiras avançou 
2,4%, totalizando R$ 2,4 
trilhões. No mês ocorreram 
captações líquidas de R$ 
4,6 bilhões nos depósitos 
de poupança e de R$ 41,9 
bilhões nos a prazo. O M3 
avançou 1,5% no mês, tota-
lizando R$ 8,3 trilhões. 
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